
RUA VASCO DA GAMA EM REQUALIFICAÇÃO. PÁG. 13

DESTAQUE

Dia 30 de Março, numa visita 

promovida pelo presidente da 

Câmara, Manuel Coelho, no âmbito 

do grupo de trabalho sobre a 

poluição, a Galp Energia deu a 

conhecer o que está a fazer para tratar 

melhor os efluentes que envia para a 

ETAR e a ETAR que investimentos 

complementares está a realizar para 

eliminar os . PÁG. 9MAUS CHEIROS

AMBIENTE

O fogo-de-artifício e os concertos de 

Jorge Palma e Terrakota assinalam o 

 na Avenida Vasco da 

Gama. Outros eventos em destaque 

nas comemorações da Revolução dos 

Cravos são o concerto do Coro Lopes-

Graça, o espectáculo de bailado pelo 

grupo Real Pelágio, na Capela, e o 

baile com Uxu Kalhus, no Salão da 

Música. 

25 DE ABRIL

PÁG. 7

Com as iniciativas centradas no 

Castelo de Sines, o intenso programa 

da  2005, 

que decorreu entre 17 e 27 de Março, 

teve também intensa participação. 

Entre concertos, debates, exposições e 

convívios, o ponto mais alto, o 

espectáculo do grupo Clã, dia 27, 

contou com perto de 1500 pessoas a 

assistir. PÁGS. 20-21

SEMANA DA JUVENTUDE

JUVENTUDE

Jornal  Municipal
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UMA VIDA NOVA
O Bairro da Floresta está praticamente ocupado 

e os núcleos de barracas demolidos. Vida nova 

para 400 pessoas e para toda a cidade.
Págs. 4 e 5
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Presidente da CMS

Quase um milhão
de euros de apoios
às colectividades
Os protocolos que estabelecem os apoios financeiros do 
município aos clubes e associações, nas áreas do desporto, 
cultura, educação, acção social e protecção civil foram 
assinados no início do ano.

“A Câmara é o parceiro
destacado dos clubes desportivos”

A CÂMARA Municipal de Sines e 13 clubes desportivos 

do concelho assinaram dia 31 de Janeiro, nos Paços do 

Concelho, os protocolos do Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo 2005. Os protocolos 

estabelecem a atribuição pela autarquia de 219 279 euros 

em incentivos anuais aos clubes e de 120 470 euros em 

incentivos pontuais, valor que inclui cerca de 30 mil euros 

para apoio a eventos e cerca de 90 mil euros de subsídios 

dependentes de acordos com as empresas do concelho.

  “A Câmara Municipal de Sines é o parceiro destacado dos 

clubes desportivos. No futuro queremos ainda mais 

equidade e melhores condições de autonomia para os 

clubes terem os meios financeiros apropriados”, disse na 

cerimónia o presidente da CMS, Manuel Coelho, 

mostrando-se empenhado em que Sines continue a ser um 

município exemplar a nível desportivo.

  Os clubes aos quais será atribuído um subsídio anual em 

2005 são o Andebol Clube de Sines, a Associação 

Recreativa de Dança Sineense, o Clube Desportivo e 

Recreativo de Porto Covo, o Clube de Natação do Litoral 

Alentejano, o Clube Náutico de Sines, o Ginásio Clube de 

Sines, o Grupo Desportivo do Casoto, o 

Grupo Desportivo da Baixa de São 

Pedro, o Grupo Desportivo Leal 

Soneguense, a Independentes Futsal 

Associação, o Motoclube Águias do 

Oceano, a Sociedade Columbófila Vasco 

da Gama e o Vasco da Gama Atlético 

Clube. Está também previsto o apoio a 

eventos organizados pela Associação de 

Caçadores de Sines, pela Associação de 

Radiomodelismo do Litoral Alentejano, 

pelo Centro de Bridge do Litoral 

Alentejano, pela Casa do Benfica e pelo 

Clube de Pessoal da EDP

  Além dos subsídios financeiros, a 

autarquia concede apoios aos clubes em 

instalações e transportes. Em 2005, está 

prevista em orçamento a atribuição de 

sedes sociais a cinco colectividades: 

Independentes Futsal Associação, 

Clube de Natação do Litoral 

Alentejano, Andebol Clube de 

Sines, Resgate e Associação de 

Caçadores de Sines.

480 mil euros para 
a cultura, 
educação, acção 
social e protecção 
civil

Os protocolos que estabelecem os 

apoios financeiros a atribuir em 

2005 pela Câmara Municipal de 

Sines a 16 colectividades do 

concelho nas áreas da cultura, 

educação, acção social e protecção 

civil foram assinados dia 4 de 

Março, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho.

  “Trata-se da assunção pública e transparente do 

compromisso da Câmara em disponibilizar os montantes 

protocolados e das colectividades em fazer uma boa 

utilização do dinheiro em actividades relevantes para a 

população de Sines”, disse Manuel Coelho, presidente da 

Câmara, Manuel Coelho, acrescentando que o acto 

“exprime uma política assumida de crescimento gradual do 

apoio a todas as associações”.

  No valor global de 480 200 euros (valor que inclui 18 mil 

euros de apoios ainda dependentes de acordos com 

terceiros), os protocolos foram assinados com a Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Sines, Associação dos 

Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias, Escola 

Profissional Bento Jesus Caraça, Associação de Moradores 

da Sonega, A Gralha - Associação de Desenvolvimento de 

Porto Covo, Associação dos Ex-Combatentes, Associação 

Sócio-Cultural de Porto Covo, Cercisiago, Santa Casa da 

Misericórdia de Sines, Associação Contra-Regra, 

Associação Cabo-verdiana, Associação de Artesãos, 

Centro Cultural Emmerico Nunes, Sociedade Musical 

União Recreio e Sport Sineense, Associação de 

Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano - Resgate e 

Comissão de Carnaval.

Empresários 
espanhóis 
visitam Sines
A CONVITE da Administração do Porto de Sines e da 

Apiparques (ex-PGS), uma delegação de empresários 

andaluzes visitou o Porto e a Zona Logística e Industrial de 

Sines, dias 3 e 4 de Fevereiro, onde se inteirou das condições 

oferecidas por estas plataformas para o desenvolvimento das 

suas actividades. Dia 3, a delegação foi recebida nos Paços 

do Concelho, onde o presidente da Câmara Municipal de 

Sines reiterou o empenho da autarquia na captação de 

investimentos geradores de riqueza e emprego e 

respeitadores das normas ambientais.

  “Todos os empresários que se situem neste quadro são bem 

vindos a Sines, onde terão oportunidade de fazer bons 

negócios”, disse Manuel Coelho, enumerando os “trunfos” 

do município em condições portuárias, áreas industriais, 

planeamento do território e urbanístico, clima e recorte de 

costa.

  Originários de Huelva e Sevilha, os empresários em visita 

trabalham nos mais variados sectores de investimento, da 

gestão e consultoria à construção, das tecnologias de 

informação à refrigeração e ao sector dos transportes e 

automóvel.

  “Vamos transmitir a experiência que tivemos aqui. Garanto 

que este porto será muito bem recomendado aos 

empresários andaluzes”, disse Antonio Ponce Fernández, 

vice-presidente da Confederação de Empresários da 

Andaluzia. 

  Albertino Santana, administrador da Apiparques, e José 

Monteiro de Morais, presidente da Administração do Porto 

de Sines, reforçaram a importância da “coordenação de 

esforços” que existe entre o porto, a zona logística e o 

município como factor de segurança para os empresários. 

Monteiro de Morais falou da Andaluzia como um destino 

prioritário das acções levadas a cabo para afirmar o “papel 

internacional que o Porto de Sines tem a desempenhar”.

Apoiar os empresários 
do concelho

A CÂMARA Municipal de Sines, a ADRAL - Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e a Escola 

Superior de Ciências Empresariais do Instituto 

Politécnico de Setúbal assinaram, dia 31 de Março, nos 

Paços de Concelho, um protocolo de colaboração, com 

vista a promover acções de apoio ao desenvolvimento 

económico e ao tecido empresarial sineense.

  Acções de formação para empresários e pessoas que 

queiram formar a sua empresa, seminários, apoio jurídico 

e técnico e estágios profissionais são algumas das 

iniciativas com cabimento na parceria. Já está programada 

Manuel Coelho (CMS) e Luís Batista (Santa Casa da Misericórdia) assinam protocolo.

Os Bombeiros Voluntários de Sines são uma das entidades apoiadas.

Assinatura do protocolo entre CMS, ESCE e ADRAL.

Trabalho ao serviço de Sines
Caros munícipes,

Preparamo-nos para celebrar o 25 de Abril, o Dia da 

Liberdade, em ambiente de festa e de confraternização, mas 

voltados para o futuro. Com 31 anos de democracia, 

liberdade e grandes realizações ao serviço das populações, 

nós, o poder local democrático, temos fortes razões para nos 

sentirmos orgulhosos por tantas obras realizadas na senda do 

desenvolvimento social e económico, em benefício de toda a 

população.

  Sines comemora o 25 de Abril num ambiente de marcada 

solidariedade social e numa dinâmica de realizações em obras 

e programas que nos orgulha e motiva para continuar este 

trabalho extraordinário ao serviço de Sines:

  Acabámos de concretizar um sonho para mais de 400 

pessoas, que passaram para habitações condignas num dos 

bairros mais bonitos de Sines.

  Temos outro novo bairro praticamente concluído na Quinta 

dos Passarinhos, onde este ano passarão a viver mais 172 

famílias, num ambiente urbano de qualidade.

  Temos os planos de urbanização de Sines e de Porto Covo 

prontos a entrar em vigor este ano, com uma boa perspectiva 

para o desenvolvimento de Porto Covo, incluindo a solução 

do artigo 47.º e a qualificação da Rua Vasco da Gama, 

principal artéria comercial da aldeia.

  Temos o Plano de Salvaguarda e Valorização da Zona 

Histórica pronto e a criação da Sociedade de Reabilitação 

Urbana como instrumento para iniciar a recuperação da Zona 

Histórica de Sines, um empreendimento fundamental para a 

dinamização social e económica do coração da nossa cidade.

   Temos a nova iluminação pública da zona histórica em fase 

de execução da última parte.

  Temos as Piscinas Municipais em fase de acabamentos, a 

serem inauguradas no final de Junho / princípio de Julho 

próximos. 

  Temos o abastecimento de água ao Paiol em 

fase de conclusão, ficando todos os munícipes 

com rede de água assegurada.

  Temos as nossas escolas todas recuperadas, 

equipadas e qualificadas até ao final deste ano 

lectivo.

  Temos programas de desporto, expressão 

dramática e expressão musical para as crianças 

das escolas de Sines, um exemplo único no 

nosso país.

  Temos a Biblioteca e o Centro de Artes em fase 

de acabamento.

  Temos uma cidade em fase de eliminação das 

barracas e em expansão urbana, com assegurada 

q u a l i d a d e  u r b a n í s t i c a  d o s  n o v o s  

empreendimentos em construção e em novos projectos.

  Temos todos os clubes, colectividades e associações com 

sedes próprias cedidas pela Câmara e com apoios 

significativos e, por via disso, temos actividades desportivas e 

atletas de várias modalidades de craveira nacional e 

internacional, promovendo a imagem de Sines a um lugar 

destacado na prática do desporto.

  Estamos a ganhar a batalha pela qualidade ambiental:

  Os problemas dos maus cheiros estão a ser resolvidos e 

vivemos hoje num ambiente muito diferente e francamente 

melhor do de há seis meses atrás.

  Com o trabalho que estamos a desenvolver em várias frentes 

é minha convicção (e um objectivo) que os problemas da 

poluição atmosférica serão resolvidos num horizonte de 

meses.

  Fruto do trabalho do presidente da Câmara com a 

Administração da Águas de Santo André, temos o problema 

da rede de esgotos de Sines resolvido, com 

previsão do avanço das obras em Setembro 

próximo e a sua conclusão num prazo de mais ou 

menos um ano.

  Temos novos projectos a concretizar este ano na 

qualificação urbana da cidade de Sines e aldeia de 

Porto Covo.

  Temos um programa de apoio aos empresários 

de Sines, para a dinamização das suas actividades 

económicas.

  Estamos a trabalhar com as grandes empresas e 

entidades sedeadas em Sines, preparando e 

pugnando pelo desenvolvimento sustentado 

desta terra.

  Temos programas de apoio às crianças, aos 

idosos e aos carenciados.

  Temos uma obra extraordinária realizada em Sines e por 

Sines que nos orgulha nestas comemorações do 25 de Abril.

  Estamos convictos dos bons resultados deste trabalho, 

voltado para o futuro, para a afirmação de Sines nos 

caminhos do progresso, do desenvolvimento, da criação de 

emprego, da qualidade de vida dos sineenses e de uma terra 

na qual nos orgulhamos e em que temos gosto de trabalhar e 

viver.

  Festejamos o 25 de Abril em ambiente de solidariedade, 

confraternização e apostados no nosso futuro.

  Viva o 25 de Abril!

a realização de um workshop sobre empreendorismo.

  Na assinatura do protocolo, o presidente da Câmara 

Municipal de Sines, Manuel Coelho, anunciou a entrada 

em funcionamento pleno do Gabinete de Apoio ao 

Empresário (onde se encontra já a trabalhar um técnico 

com formação adequada) para muito em breve.

  O mesmo vai acontecer com um pólo da ADRAL no 

Litoral Alentejano, de acordo com o que informou Celso 

Mendes, coordenador da Área de Apoio às Empresas da 

agência, para apoiar a promoção e dinamização das 

pequenas e médias empresas.
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

Quase um milhão
de euros de apoios
às colectividades
Os protocolos que estabelecem os apoios financeiros do 
município aos clubes e associações, nas áreas do desporto, 
cultura, educação, acção social e protecção civil foram 
assinados no início do ano.

“A Câmara é o parceiro
destacado dos clubes desportivos”

A CÂMARA Municipal de Sines e 13 clubes desportivos 

do concelho assinaram dia 31 de Janeiro, nos Paços do 

Concelho, os protocolos do Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo 2005. Os protocolos 

estabelecem a atribuição pela autarquia de 219 279 euros 

em incentivos anuais aos clubes e de 120 470 euros em 

incentivos pontuais, valor que inclui cerca de 30 mil euros 

para apoio a eventos e cerca de 90 mil euros de subsídios 

dependentes de acordos com as empresas do concelho.

  “A Câmara Municipal de Sines é o parceiro destacado dos 

clubes desportivos. No futuro queremos ainda mais 

equidade e melhores condições de autonomia para os 

clubes terem os meios financeiros apropriados”, disse na 

cerimónia o presidente da CMS, Manuel Coelho, 

mostrando-se empenhado em que Sines continue a ser um 

município exemplar a nível desportivo.

  Os clubes aos quais será atribuído um subsídio anual em 

2005 são o Andebol Clube de Sines, a Associação 

Recreativa de Dança Sineense, o Clube Desportivo e 

Recreativo de Porto Covo, o Clube de Natação do Litoral 

Alentejano, o Clube Náutico de Sines, o Ginásio Clube de 

Sines, o Grupo Desportivo do Casoto, o 

Grupo Desportivo da Baixa de São 

Pedro, o Grupo Desportivo Leal 

Soneguense, a Independentes Futsal 

Associação, o Motoclube Águias do 

Oceano, a Sociedade Columbófila Vasco 

da Gama e o Vasco da Gama Atlético 

Clube. Está também previsto o apoio a 

eventos organizados pela Associação de 

Caçadores de Sines, pela Associação de 

Radiomodelismo do Litoral Alentejano, 

pelo Centro de Bridge do Litoral 

Alentejano, pela Casa do Benfica e pelo 

Clube de Pessoal da EDP

  Além dos subsídios financeiros, a 

autarquia concede apoios aos clubes em 

instalações e transportes. Em 2005, está 

prevista em orçamento a atribuição de 

sedes sociais a cinco colectividades: 

Independentes Futsal Associação, 

Clube de Natação do Litoral 

Alentejano, Andebol Clube de 

Sines, Resgate e Associação de 

Caçadores de Sines.

480 mil euros para 
a cultura, 
educação, acção 
social e protecção 
civil

Os protocolos que estabelecem os 

apoios financeiros a atribuir em 

2005 pela Câmara Municipal de 

Sines a 16 colectividades do 

concelho nas áreas da cultura, 

educação, acção social e protecção 

civil foram assinados dia 4 de 

Março, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho.

  “Trata-se da assunção pública e transparente do 

compromisso da Câmara em disponibilizar os montantes 

protocolados e das colectividades em fazer uma boa 

utilização do dinheiro em actividades relevantes para a 

população de Sines”, disse Manuel Coelho, presidente da 

Câmara, Manuel Coelho, acrescentando que o acto 

“exprime uma política assumida de crescimento gradual do 

apoio a todas as associações”.

  No valor global de 480 200 euros (valor que inclui 18 mil 

euros de apoios ainda dependentes de acordos com 

terceiros), os protocolos foram assinados com a Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Sines, Associação dos 

Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias, Escola 

Profissional Bento Jesus Caraça, Associação de Moradores 

da Sonega, A Gralha - Associação de Desenvolvimento de 

Porto Covo, Associação dos Ex-Combatentes, Associação 

Sócio-Cultural de Porto Covo, Cercisiago, Santa Casa da 

Misericórdia de Sines, Associação Contra-Regra, 

Associação Cabo-verdiana, Associação de Artesãos, 

Centro Cultural Emmerico Nunes, Sociedade Musical 

União Recreio e Sport Sineense, Associação de 

Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano - Resgate e 

Comissão de Carnaval.

Empresários 
espanhóis 
visitam Sines
A CONVITE da Administração do Porto de Sines e da 

Apiparques (ex-PGS), uma delegação de empresários 

andaluzes visitou o Porto e a Zona Logística e Industrial de 

Sines, dias 3 e 4 de Fevereiro, onde se inteirou das condições 

oferecidas por estas plataformas para o desenvolvimento das 

suas actividades. Dia 3, a delegação foi recebida nos Paços 

do Concelho, onde o presidente da Câmara Municipal de 

Sines reiterou o empenho da autarquia na captação de 

investimentos geradores de riqueza e emprego e 

respeitadores das normas ambientais.

  “Todos os empresários que se situem neste quadro são bem 

vindos a Sines, onde terão oportunidade de fazer bons 

negócios”, disse Manuel Coelho, enumerando os “trunfos” 

do município em condições portuárias, áreas industriais, 

planeamento do território e urbanístico, clima e recorte de 

costa.

  Originários de Huelva e Sevilha, os empresários em visita 

trabalham nos mais variados sectores de investimento, da 

gestão e consultoria à construção, das tecnologias de 

informação à refrigeração e ao sector dos transportes e 

automóvel.

  “Vamos transmitir a experiência que tivemos aqui. Garanto 

que este porto será muito bem recomendado aos 

empresários andaluzes”, disse Antonio Ponce Fernández, 

vice-presidente da Confederação de Empresários da 

Andaluzia. 

  Albertino Santana, administrador da Apiparques, e José 

Monteiro de Morais, presidente da Administração do Porto 

de Sines, reforçaram a importância da “coordenação de 

esforços” que existe entre o porto, a zona logística e o 

município como factor de segurança para os empresários. 

Monteiro de Morais falou da Andaluzia como um destino 

prioritário das acções levadas a cabo para afirmar o “papel 

internacional que o Porto de Sines tem a desempenhar”.

Apoiar os empresários 
do concelho

A CÂMARA Municipal de Sines, a ADRAL - Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e a Escola 

Superior de Ciências Empresariais do Instituto 

Politécnico de Setúbal assinaram, dia 31 de Março, nos 

Paços de Concelho, um protocolo de colaboração, com 

vista a promover acções de apoio ao desenvolvimento 

económico e ao tecido empresarial sineense.

  Acções de formação para empresários e pessoas que 

queiram formar a sua empresa, seminários, apoio jurídico 

e técnico e estágios profissionais são algumas das 

iniciativas com cabimento na parceria. Já está programada 

Manuel Coelho (CMS) e Luís Batista (Santa Casa da Misericórdia) assinam protocolo.

Os Bombeiros Voluntários de Sines são uma das entidades apoiadas.

Assinatura do protocolo entre CMS, ESCE e ADRAL.

Trabalho ao serviço de Sines
Caros munícipes,

Preparamo-nos para celebrar o 25 de Abril, o Dia da 

Liberdade, em ambiente de festa e de confraternização, mas 

voltados para o futuro. Com 31 anos de democracia, 

liberdade e grandes realizações ao serviço das populações, 

nós, o poder local democrático, temos fortes razões para nos 

sentirmos orgulhosos por tantas obras realizadas na senda do 

desenvolvimento social e económico, em benefício de toda a 

população.

  Sines comemora o 25 de Abril num ambiente de marcada 

solidariedade social e numa dinâmica de realizações em obras 

e programas que nos orgulha e motiva para continuar este 

trabalho extraordinário ao serviço de Sines:

  Acabámos de concretizar um sonho para mais de 400 

pessoas, que passaram para habitações condignas num dos 

bairros mais bonitos de Sines.

  Temos outro novo bairro praticamente concluído na Quinta 

dos Passarinhos, onde este ano passarão a viver mais 172 

famílias, num ambiente urbano de qualidade.

  Temos os planos de urbanização de Sines e de Porto Covo 

prontos a entrar em vigor este ano, com uma boa perspectiva 

para o desenvolvimento de Porto Covo, incluindo a solução 

do artigo 47.º e a qualificação da Rua Vasco da Gama, 

principal artéria comercial da aldeia.

  Temos o Plano de Salvaguarda e Valorização da Zona 

Histórica pronto e a criação da Sociedade de Reabilitação 

Urbana como instrumento para iniciar a recuperação da Zona 

Histórica de Sines, um empreendimento fundamental para a 

dinamização social e económica do coração da nossa cidade.

   Temos a nova iluminação pública da zona histórica em fase 

de execução da última parte.

  Temos as Piscinas Municipais em fase de acabamentos, a 

serem inauguradas no final de Junho / princípio de Julho 

próximos. 

  Temos o abastecimento de água ao Paiol em 

fase de conclusão, ficando todos os munícipes 

com rede de água assegurada.

  Temos as nossas escolas todas recuperadas, 

equipadas e qualificadas até ao final deste ano 

lectivo.

  Temos programas de desporto, expressão 

dramática e expressão musical para as crianças 

das escolas de Sines, um exemplo único no 

nosso país.

  Temos a Biblioteca e o Centro de Artes em fase 

de acabamento.

  Temos uma cidade em fase de eliminação das 

barracas e em expansão urbana, com assegurada 

q u a l i d a d e  u r b a n í s t i c a  d o s  n o v o s  

empreendimentos em construção e em novos projectos.

  Temos todos os clubes, colectividades e associações com 

sedes próprias cedidas pela Câmara e com apoios 

significativos e, por via disso, temos actividades desportivas e 

atletas de várias modalidades de craveira nacional e 

internacional, promovendo a imagem de Sines a um lugar 

destacado na prática do desporto.

  Estamos a ganhar a batalha pela qualidade ambiental:

  Os problemas dos maus cheiros estão a ser resolvidos e 

vivemos hoje num ambiente muito diferente e francamente 

melhor do de há seis meses atrás.

  Com o trabalho que estamos a desenvolver em várias frentes 

é minha convicção (e um objectivo) que os problemas da 

poluição atmosférica serão resolvidos num horizonte de 

meses.

  Fruto do trabalho do presidente da Câmara com a 

Administração da Águas de Santo André, temos o problema 

da rede de esgotos de Sines resolvido, com 

previsão do avanço das obras em Setembro 

próximo e a sua conclusão num prazo de mais ou 

menos um ano.

  Temos novos projectos a concretizar este ano na 

qualificação urbana da cidade de Sines e aldeia de 

Porto Covo.

  Temos um programa de apoio aos empresários 

de Sines, para a dinamização das suas actividades 

económicas.

  Estamos a trabalhar com as grandes empresas e 

entidades sedeadas em Sines, preparando e 

pugnando pelo desenvolvimento sustentado 

desta terra.

  Temos programas de apoio às crianças, aos 

idosos e aos carenciados.

  Temos uma obra extraordinária realizada em Sines e por 

Sines que nos orgulha nestas comemorações do 25 de Abril.

  Estamos convictos dos bons resultados deste trabalho, 

voltado para o futuro, para a afirmação de Sines nos 

caminhos do progresso, do desenvolvimento, da criação de 

emprego, da qualidade de vida dos sineenses e de uma terra 

na qual nos orgulhamos e em que temos gosto de trabalhar e 

viver.

  Festejamos o 25 de Abril em ambiente de solidariedade, 

confraternização e apostados no nosso futuro.

  Viva o 25 de Abril!

a realização de um workshop sobre empreendorismo.

  Na assinatura do protocolo, o presidente da Câmara 

Municipal de Sines, Manuel Coelho, anunciou a entrada 

em funcionamento pleno do Gabinete de Apoio ao 

Empresário (onde se encontra já a trabalhar um técnico 

com formação adequada) para muito em breve.

  O mesmo vai acontecer com um pólo da ADRAL no 

Litoral Alentejano, de acordo com o que informou Celso 

Mendes, coordenador da Área de Apoio às Empresas da 

agência, para apoiar a promoção e dinamização das 

pequenas e médias empresas.
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Juntos para um 
concelho mais seguro
O Conselho Municipal de Segurança, que tomou posse dia 9 
de Fevereiro, visa articular o trabalho de todas as entidades 
do concelho com actividade na prevenção do crime e na 
garantia da tranquilidade da população.

O CONSELHO Municipal de Segurança de Sines 

tomou posse, dia 9 de Fevereiro, nos Paços do 

Concelho, perante a Assembleia Municipal. O conselho 

tem poderes consultivos e visa promover a articulação, 

o intercâmbio de informação e a cooperação entre 

todas as entidades que, na área do município, têm 

intervenção ou estão envolvidas na prevenção da 

marginalidade e na garantia da segurança e 

tranquilidade da população.

  “Há neste conselho uma real oportunidade para 

analisar as situações respeitantes à criminalidade e a 

preocupação de lhes dar as devidas respostas, com o 

objectivo de melhorar as condições de segurança e 

tranquilidade das pessoas e a imagem de Sines como 

uma cidade e um município seguro, onde as pessoas 

possam viver, sair à rua e conviver com tranquilidade e 

segurança”, disse Manuel Coelho, presidente da 

Câmara Municipal e também do conselho.

  O conselho reúne-se de três em três meses e junta 

representantes das autarquias, Guarda Nacional 

Republicana, Capitania, Ministério Público, 

bombeiros, organizações ligadas à assistência social e à 

prevenção da toxicodependência, entidades que 

apoiam os imigrantes, associações profissionais e de 

empresários, sindicatos, centro de saúde, Conselhos 

Municipais de Educação e Juventude e cidadãos 

idóneos designados pela Assembleia Municipal.

  O conselho pode pronunciar-se sobre temas como a 

evolução da criminalidade no concelho, a suficiência ou 

insuficiência de meios para combatê-la, o levantamento 

de situações de exclusão que possam degenerar em 

práticas criminosas, o apoio dado à ocupação dos 

tempos livres dos jovens, as acções dirigidas à 

prevenção e ao combate à toxicodependência e ao 

tráfico de droga, os resultados da actividade de 

protecção civil e de combate aos incêndios, entre 

outros.

  Falta de meios para o combate ao tráfico de droga. A 

primeira reunião do conselho, realizada após a 

tomada de posse, centrou-se sobre a estrutura da 

criminalidade e a situação da toxicodependência em 

Sines.

  Miguel Ângelo, procurador-adjunto do Ministério 

Público junto do Tribunal de Comarca de Santiago 

do Cacém, informou que o número de inquéritos-

crime cresceu de 478 em 2002 para 563 em 2004 no 

concelho de Sines, sendo os furtos (o ano passado 

especialmente dirigidos a estabelecimentos 

comerciais) o tipo de crime mais frequentemente 

noticiado. Foram também considerados motivos de 

preocupação pelo magistrado a quantidade de 

inquéritos por condução em estado de 

embriaguez e sem carta, o crescimento da notícia 

de crimes de maus-tratos a cônjuges e a 

criminalidade económico-financeira. O 

procurador-adjunto alertou ainda para a 

insuficiência de meios da polícia da zona para 

fazer investigação na área do tráfico de 

estupefacientes. “Para se fazer bem tem de se fazer 

pouco”, afirmou. 

  O capitão Matos e Sá, comandante da Capitania 

do Porto de Sines, deu conta da ligeira subida dos 

processos na sua área da jurisdição entre 2003 e 

2004 (de 80 para 99), atentando para o facto de a 

subida poder não ser consequência de um 

aumento real das infracções mas simplesmente da 

maior intervenção da Polícia Marítima.

  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, considerou 

que, apesar do aumento de situações inerentes ao 

crescimento urbano, “Sines não é uma cidade 

insegura”, estando a autarquia, nomeadamente através 

da eliminação das barracas e do empenho do trabalho 

da Rede Social e da Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens a contribuir para prevenir a exclusão, a causa 

principal da delinquência e criminalidade.

  Francisco do Ó Pacheco, presidente da Assembleia 

Municipal, considerou “preocupantes” os números de 

inquéritos-crime fornecidos pelo procurador-adjunto e 

sugeriu a dotação do Conselho Municipal de uma 

logística própria de modo a constituir-se como 

“receptáculo das preocupações da população na área da 

segurança”. 

  Em relação à toxicodependência, foram discutidos 

dados recolhidos para o pré-diagnóstico da Rede Social 

(ver página 14), tendo o presidente da Câmara, Manuel 

Coelho, defendido a importância do reforço dos 

p rogramas  de  in se r ção  pro f i s s iona l  dos  

toxicodependentes em recuperação e o provedor da 

Santa Casa da Misericórdia, Luís Batista, falado do 

trabalho da entidade que dirige no apoio a essa e a 

outras populações em risco.

  No final da reunião, o presidente da Câmara voltou a 

acentuar a importância da participação da população na 

actividade do conselho, com informações e sugestões 

de interesse.

  “Neste conselho há uma real oportunidade para 

analisar as situações relacionadas com a criminalidade e 

a preocupação de lhes dar as devidas respostas, tendo 

como objectivos melhorar as condições de segurança, a 

tranquilidade das pessoas e a imagem de Sines como 

uma cidade e um município seguro, onde as pessoas 

possam viver, sair à rua e conviver com tranquilidade.”

Realojamento no Bairro
da Floresta em conclusão
As primeiras chaves foram entregues dia 7 de Março, data que marcou o início da mudança 
das famílias para o novo bairro e do processo de demolição dos núcleos de barracas.

O BAIRRO da Floresta está praticamente ocupado e a 

cidade mais liberta de núcleos de barracas. Dia 7 de 

Março, no local, o presidente da Câmara Municipal de 

Sines, Manuel Coelho, procedeu à entrega das primeiras 

chaves a 21 famílias. Foi o início simbólico de uma vida 

nova para cerca de 400 pessoas e para a cidade e seus 

arredores.

  Com a ocupação do novo bairro estão a ser eliminados 

núcleos de barracas e casas de degradadas no Bairro das 

Rulotes, Bairro do Farol, Barradas de Cima, Caminho 

Grande, Casas Novas, Costa do Norte, Currais Velhos, 

Quinta dos Passarinhos, Quintal do Ameixa, Viveiros, 

Barbuda, Dalda do Meio, Brejos de Morgavel, entre 

outros locais. As demolições estarão concluídas em breve.

  De habitações sem condições, as famílias passam a viver 

num bairro que acaba de entrar na disputa pelo prémio de 

excelência do Instituto Nacional de Habitação.

  “Tem casas bem construídas, bem integradas do ponto 

de vista urbanístico, com bons espaços exteriores, bons 

equipamentos (polidesportivo e parque infantil), 

contentores enterrados, gás natural… É um bairro que 

nos orgulha”, diz Manuel Coelho.

  Os moradores dos 124 fogos, como os de todos os 

projectos de habitação social, pagam rendas calculadas de 

acordo com uma fórmula estabelecida na lei, que se baseia 

no rendimento bruto declarado pelas famílias. Esse valor 

pode variar ao longo do tempo, de acordo com a variação 

desse rendimento. Do cálculo realizado no início do ano 

resultou para 109 famílias do Bairro da Floresta rendas 

abaixo dos 100 euros, para 12 famílias rendas entre os 

100 e os 200 euros, e para três famílias rendas superiores a 

300 euros. Estas três famílias não aceitaram ser realojadas 

nas novas habitações.

  “O programa de realojamento visa erradicar as barracas 

para melhorar a vida das pessoas e para qualificar a cidade. 

Todas as barracas têm de ser demolidas, pelo que não se 

coloca à partida a questão do rendimento das famílias que 

lá habitam, até porque, como se comprovou, na sua 

esmagadora maioria ele é muito baixo”, diz Manuel 

Coelho. “Às famílias que revelaram rendimentos mais 

elevados e, por consequência, rendas mais altas, foi 

colocada a hipótese de aquisição dos apartamentos a 

custos controlados. As famílias disseram não ter posses 

para tal. A autarquia dá-lhes agora a alternativa de 

ficarem em habitações condignas - casas recuperadas - 

com rendas mais baixas”.

  Comissão de acompanhamento. Para facilitar a transição 

de habitação em condições degradadas para um bairro 

urbano moderno, a Câmara constituiu uma comissão de 

acompanhamento - composta por técnicos da autarquia 

e da Segurança Social - que vai apoiar a sua boa 

ocupação e utilização. Cada um dos 16 lotes do Bairro 

da Floresta terá também uma comissão própria, para 

resolução em comum dos problemas dos condomínios.

  Mais 30 famílias realojadas. Os 124 fogos do Bairro da 

Floresta são a primeira fase do acordo de colaboração 

assinado em 2000 entre o município de Sines e o 

Instituto Nacional de Habitação (INH), que previa a 

construção de 238 fogos a custos controlados. As 

famílias mais numerosas e com crianças e deficientes 

foram as primeiras seleccionadas. A Câmara Municipal 

vai empreender negociações com o INH para a 

realização dos restantes fogos e vai fazer um 

reapuramento das famílias necessitadas de habitação.

  Enquanto este processo não se concretizar, a Câmara 

vai recuperar cerca de 20 casas de alvenaria no Bairro do 

Farol e outros locais para realojar, temporariamente, 

famílias a viver em barracas que aguardam pela segunda 

fase do processo de realojamento.

  Na zona do Quintal do Ameixa vão ser construídas 10 

novas habitações T1 para famílias que vivem em 

barracas. Este projecto resulta de um acordo entre o 

presidente da Câmara e os promotores do loteamento 

do Quintal do Ameixa / Bairro das Rulotes.

  No total serão realojadas mais de 150 famílias que 

actualmente vivem em barracas, o que representa uma 

medida de grande importância para a qualificação da 

cidade e para a coesão social, dignificando a vida das 

famílias e das pessoas.

Tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança.

O conselho junta representantes de mais de uma dezena de entidades. O Bairro da Floresta está a concorrer ao prémio de excelência do Instituto Nacional de Habitação.

Dia 7 de Março fez-se a entrega das primeiras 21 chaves.

109 das 124 famílias pagam rendas inferiores a 100 euros.

As famílias com crianças e deficientes tiveram prioridade na selecção para o bairro.

Aspecto da cozinha dos apartamentos.

Barraca no Bairro das Rulotes (pré-demolição).

Núcleo de barracas na Costa do Norte.

As demolições estão praticamente concluídas.
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Juntos para um 
concelho mais seguro
O Conselho Municipal de Segurança, que tomou posse dia 9 
de Fevereiro, visa articular o trabalho de todas as entidades 
do concelho com actividade na prevenção do crime e na 
garantia da tranquilidade da população.

O CONSELHO Municipal de Segurança de Sines 

tomou posse, dia 9 de Fevereiro, nos Paços do 

Concelho, perante a Assembleia Municipal. O conselho 

tem poderes consultivos e visa promover a articulação, 

o intercâmbio de informação e a cooperação entre 

todas as entidades que, na área do município, têm 

intervenção ou estão envolvidas na prevenção da 

marginalidade e na garantia da segurança e 

tranquilidade da população.

  “Há neste conselho uma real oportunidade para 

analisar as situações respeitantes à criminalidade e a 

preocupação de lhes dar as devidas respostas, com o 

objectivo de melhorar as condições de segurança e 

tranquilidade das pessoas e a imagem de Sines como 

uma cidade e um município seguro, onde as pessoas 

possam viver, sair à rua e conviver com tranquilidade e 

segurança”, disse Manuel Coelho, presidente da 

Câmara Municipal e também do conselho.

  O conselho reúne-se de três em três meses e junta 

representantes das autarquias, Guarda Nacional 

Republicana, Capitania, Ministério Público, 

bombeiros, organizações ligadas à assistência social e à 

prevenção da toxicodependência, entidades que 

apoiam os imigrantes, associações profissionais e de 

empresários, sindicatos, centro de saúde, Conselhos 

Municipais de Educação e Juventude e cidadãos 

idóneos designados pela Assembleia Municipal.

  O conselho pode pronunciar-se sobre temas como a 

evolução da criminalidade no concelho, a suficiência ou 

insuficiência de meios para combatê-la, o levantamento 

de situações de exclusão que possam degenerar em 

práticas criminosas, o apoio dado à ocupação dos 

tempos livres dos jovens, as acções dirigidas à 

prevenção e ao combate à toxicodependência e ao 

tráfico de droga, os resultados da actividade de 

protecção civil e de combate aos incêndios, entre 

outros.

  Falta de meios para o combate ao tráfico de droga. A 

primeira reunião do conselho, realizada após a 

tomada de posse, centrou-se sobre a estrutura da 

criminalidade e a situação da toxicodependência em 

Sines.

  Miguel Ângelo, procurador-adjunto do Ministério 

Público junto do Tribunal de Comarca de Santiago 

do Cacém, informou que o número de inquéritos-

crime cresceu de 478 em 2002 para 563 em 2004 no 

concelho de Sines, sendo os furtos (o ano passado 

especialmente dirigidos a estabelecimentos 

comerciais) o tipo de crime mais frequentemente 

noticiado. Foram também considerados motivos de 

preocupação pelo magistrado a quantidade de 

inquéritos por condução em estado de 

embriaguez e sem carta, o crescimento da notícia 

de crimes de maus-tratos a cônjuges e a 

criminalidade económico-financeira. O 

procurador-adjunto alertou ainda para a 

insuficiência de meios da polícia da zona para 

fazer investigação na área do tráfico de 

estupefacientes. “Para se fazer bem tem de se fazer 

pouco”, afirmou. 

  O capitão Matos e Sá, comandante da Capitania 

do Porto de Sines, deu conta da ligeira subida dos 

processos na sua área da jurisdição entre 2003 e 

2004 (de 80 para 99), atentando para o facto de a 

subida poder não ser consequência de um 

aumento real das infracções mas simplesmente da 

maior intervenção da Polícia Marítima.

  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, considerou 

que, apesar do aumento de situações inerentes ao 

crescimento urbano, “Sines não é uma cidade 

insegura”, estando a autarquia, nomeadamente através 

da eliminação das barracas e do empenho do trabalho 

da Rede Social e da Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens a contribuir para prevenir a exclusão, a causa 

principal da delinquência e criminalidade.

  Francisco do Ó Pacheco, presidente da Assembleia 

Municipal, considerou “preocupantes” os números de 

inquéritos-crime fornecidos pelo procurador-adjunto e 

sugeriu a dotação do Conselho Municipal de uma 

logística própria de modo a constituir-se como 

“receptáculo das preocupações da população na área da 

segurança”. 

  Em relação à toxicodependência, foram discutidos 

dados recolhidos para o pré-diagnóstico da Rede Social 

(ver página 14), tendo o presidente da Câmara, Manuel 

Coelho, defendido a importância do reforço dos 

p rogramas  de  in se r ção  pro f i s s iona l  dos  

toxicodependentes em recuperação e o provedor da 

Santa Casa da Misericórdia, Luís Batista, falado do 

trabalho da entidade que dirige no apoio a essa e a 

outras populações em risco.

  No final da reunião, o presidente da Câmara voltou a 

acentuar a importância da participação da população na 

actividade do conselho, com informações e sugestões 

de interesse.

  “Neste conselho há uma real oportunidade para 

analisar as situações relacionadas com a criminalidade e 

a preocupação de lhes dar as devidas respostas, tendo 

como objectivos melhorar as condições de segurança, a 

tranquilidade das pessoas e a imagem de Sines como 

uma cidade e um município seguro, onde as pessoas 

possam viver, sair à rua e conviver com tranquilidade.”

Realojamento no Bairro
da Floresta em conclusão
As primeiras chaves foram entregues dia 7 de Março, data que marcou o início da mudança 
das famílias para o novo bairro e do processo de demolição dos núcleos de barracas.

O BAIRRO da Floresta está praticamente ocupado e a 

cidade mais liberta de núcleos de barracas. Dia 7 de 

Março, no local, o presidente da Câmara Municipal de 

Sines, Manuel Coelho, procedeu à entrega das primeiras 

chaves a 21 famílias. Foi o início simbólico de uma vida 

nova para cerca de 400 pessoas e para a cidade e seus 

arredores.

  Com a ocupação do novo bairro estão a ser eliminados 

núcleos de barracas e casas de degradadas no Bairro das 

Rulotes, Bairro do Farol, Barradas de Cima, Caminho 

Grande, Casas Novas, Costa do Norte, Currais Velhos, 

Quinta dos Passarinhos, Quintal do Ameixa, Viveiros, 

Barbuda, Dalda do Meio, Brejos de Morgavel, entre 

outros locais. As demolições estarão concluídas em breve.

  De habitações sem condições, as famílias passam a viver 

num bairro que acaba de entrar na disputa pelo prémio de 

excelência do Instituto Nacional de Habitação.

  “Tem casas bem construídas, bem integradas do ponto 

de vista urbanístico, com bons espaços exteriores, bons 

equipamentos (polidesportivo e parque infantil), 

contentores enterrados, gás natural… É um bairro que 

nos orgulha”, diz Manuel Coelho.

  Os moradores dos 124 fogos, como os de todos os 

projectos de habitação social, pagam rendas calculadas de 

acordo com uma fórmula estabelecida na lei, que se baseia 

no rendimento bruto declarado pelas famílias. Esse valor 

pode variar ao longo do tempo, de acordo com a variação 

desse rendimento. Do cálculo realizado no início do ano 

resultou para 109 famílias do Bairro da Floresta rendas 

abaixo dos 100 euros, para 12 famílias rendas entre os 

100 e os 200 euros, e para três famílias rendas superiores a 

300 euros. Estas três famílias não aceitaram ser realojadas 

nas novas habitações.

  “O programa de realojamento visa erradicar as barracas 

para melhorar a vida das pessoas e para qualificar a cidade. 

Todas as barracas têm de ser demolidas, pelo que não se 

coloca à partida a questão do rendimento das famílias que 

lá habitam, até porque, como se comprovou, na sua 

esmagadora maioria ele é muito baixo”, diz Manuel 

Coelho. “Às famílias que revelaram rendimentos mais 

elevados e, por consequência, rendas mais altas, foi 

colocada a hipótese de aquisição dos apartamentos a 

custos controlados. As famílias disseram não ter posses 

para tal. A autarquia dá-lhes agora a alternativa de 

ficarem em habitações condignas - casas recuperadas - 

com rendas mais baixas”.

  Comissão de acompanhamento. Para facilitar a transição 

de habitação em condições degradadas para um bairro 

urbano moderno, a Câmara constituiu uma comissão de 

acompanhamento - composta por técnicos da autarquia 

e da Segurança Social - que vai apoiar a sua boa 

ocupação e utilização. Cada um dos 16 lotes do Bairro 

da Floresta terá também uma comissão própria, para 

resolução em comum dos problemas dos condomínios.

  Mais 30 famílias realojadas. Os 124 fogos do Bairro da 

Floresta são a primeira fase do acordo de colaboração 

assinado em 2000 entre o município de Sines e o 

Instituto Nacional de Habitação (INH), que previa a 

construção de 238 fogos a custos controlados. As 

famílias mais numerosas e com crianças e deficientes 

foram as primeiras seleccionadas. A Câmara Municipal 

vai empreender negociações com o INH para a 

realização dos restantes fogos e vai fazer um 

reapuramento das famílias necessitadas de habitação.

  Enquanto este processo não se concretizar, a Câmara 

vai recuperar cerca de 20 casas de alvenaria no Bairro do 

Farol e outros locais para realojar, temporariamente, 

famílias a viver em barracas que aguardam pela segunda 

fase do processo de realojamento.

  Na zona do Quintal do Ameixa vão ser construídas 10 

novas habitações T1 para famílias que vivem em 

barracas. Este projecto resulta de um acordo entre o 

presidente da Câmara e os promotores do loteamento 

do Quintal do Ameixa / Bairro das Rulotes.

  No total serão realojadas mais de 150 famílias que 

actualmente vivem em barracas, o que representa uma 

medida de grande importância para a qualificação da 

cidade e para a coesão social, dignificando a vida das 

famílias e das pessoas.

Tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança.

O conselho junta representantes de mais de uma dezena de entidades. O Bairro da Floresta está a concorrer ao prémio de excelência do Instituto Nacional de Habitação.

Dia 7 de Março fez-se a entrega das primeiras 21 chaves.

109 das 124 famílias pagam rendas inferiores a 100 euros.

As famílias com crianças e deficientes tiveram prioridade na selecção para o bairro.

Aspecto da cozinha dos apartamentos.

Barraca no Bairro das Rulotes (pré-demolição).

Núcleo de barracas na Costa do Norte.

As demolições estão praticamente concluídas.
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EMBORA a chuva tivesse interrompido a parte final do corso do 
primeiro dia e o frio apertasse na noite de segunda-feira, o 
Inverno não foi em 2005 o desmancha-prazeres que tinha sido 
em 2004 para o Carnaval de Sines. A maior festa popular de 
Sines, com início dia 4 de Fevereiro, no Carnaval dos 
Pequeninos, e conclusão, no dia 10, com o enterro do Entrudo, 
saiu à rua e voltou a atrair dezenas de milhares de visitantes à 
cidade. 
  Dia 4, a Avenida General Humberto Delgado recebeu cerca de 
2000 crianças das escolas e infantários do concelho na 14.ª 
edição do Carnaval dos Pequeninos, uma organização da Junta 
de Freguesia de Sines e da Comissão de Carnaval de Sines, 
com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de 
Porto Covo. As profissões, o ambiente, a paz e o circo foram 
alguns dos temas escolhidos pelas escolas para mascarar as 
crianças. O desfile terminou com um pequeno espectáculo de 
artes circenses, no Pavilhão dos Desportos, com a presença 
das crianças e dos familiares.
  O corso na Avenida Vasco da Gama realizou-se dias 6, 7 e 8 de 
Fevereiro e teve a presença de 10 carros alegóricos, quatro 
carros foliões, oito grupos foliões e três escolas de samba. Dia 6 
e dia 8, o Carnaval teve a visita e Ana Afonso, Jorge Monte Real 
e Paula Coelho, participantes no programa de televisão “Quinta 
das Celebridades”. Os reis, Alberto Silva e Liliana Pinto, 
desfilaram nos três dias. Dia 7, o Carnaval nocturno foi 
iluminado por um espectáculo pirotécnico de grande qualidade.
  A componente mais específica do Carnaval português, a sátira, 
dirigiu-se este ano em Sines para temas como a crise 
governamental (carro folião “Primeira Página”, carro folião “O 
Desgoverno”, vencedor da sua categoria, e grupo folião “Grupo 
Parlamentar”), processos legais mediáticos (carro folião “Apito 
Dourado”) e a televisão (carro folião “Quinta da Treta”). O grupo 
folião preferido pelo júri centrou-se porém em temas menos 
terráqueos: “Planeta Maravilha” promoveu uma invasão 
pacífica da avenida por marcianos. “Sol da Baía de Sines” foi o 
carro alegórico mais votado.
  A Câmara Municipal de Sines aprovou, na sua reunião de 16 de 
Fevereiro, uma nota de felicitação à Comissão de Carnaval pelo 
sucesso da organização.
   “O Carnaval de Sines foi uma festa popular que atraiu milhares 
de sineenses e visitantes à Avenida Vasco da Gama. Foi uma 
festa de afirmação de Sines pela capacidade que a sua gente 
tem na promoção de acontecimentos e realizações artísticas. O 
êxito desta festa é o resultado de uma acção convergente e de 
um empenho entre a Câmara, a Comissão de Carnaval e as 
muitas centenas de pessoas que se organizam e trabalham 
para que esta festa seja possível”, lê-se na nota, proposta pelo 
presidente da Câmara, Manuel Coelho e aprovada por 
unanimidade.

Desfile do Carnaval dos Pequeninos.

Cultura todos os meses
O programa “Ao Encontro da Música e das Artes” tem 
actividades programadas até Junho, na Capela.

A CÂMARA Municipal de Sines reatou, em Fevereiro, o 
programa mensal de exposições e concertos na Capela da 
Misericórdia. De entrada gratuita, as iniciativas do programa 
"Ao Encontro da Música e das Artes" procuram dar a conhecer 
propostas de qualidade e, na maioria dos casos, ainda pouco 
conhecidas do público sineense.
  Já se realizaram os eventos de Fevereiro e Março (ver caixa) e 
o calendário de iniciativas até Junho já é conhecido.
  Em Abril realizam-se excepcionalmente duas exposições. De 2 
a 17, uma selecção das 73 melhores fotografias do VIII Salão de 
Fotografia do Mar, promovido pela Federação Portuguesa de 
Actividades Subaquáticas, e de 23 a 30, uma instalação sobre o 
25 de Abril da autoria de Ana Magalhães, João Barros e Tiago 

Fróis. O concerto esteve a cargo do Quarteto Paulo Bandeira 
(música jazz) e realizou-se dia 9.
  Entre os dias 7 e 31 de Maio, está patente o segundo capítulo 
do trabalho fotográfico de Carlos Seixas sobre os pescadores 
de Sines. Dia 14, tem lugar o concerto do grupo O'Questrada, 
que cruzando estilos de músicas portugueses, africanos e 
universais tem merecido rasgados elogios da crítica.
  Finalmente, em Junho, dia 17, realiza-se o concerto Filactera 
Redux, um projecto liderado pelo guitarrista e compositor Mário 
Delgado, figura em evidência no jazz português actual. A 
exposição, entre os dias 4 e 26, estará a cargo de José Batista 
Marques, um dos mais talentosos novos artistas plásticos 
nacionais.

Elite lusa vista por Gageiro
A Capela da Misericórdia de Sines acolheu em Fevereiro a 
exposição “Revelações”, de Eduardo Gageiro, na qual foram 
retratadas 50 personalidades portuguesas. De políticos como 
Mário Soares a atletas como Rosa Mota, de compositores, 
como Fernando Lopes-Graça, a banqueiros, como António 
Champalimaud, de pintores, como Menez, a toureiros, como 
Diamantino Vizeu, a exposição constituiu uma galeria de 
algumas das figuras mais notáveis dos últimos 40 anos da vida 
nacional.

México espiritual
”Aparições”, exposição da pintora mexicana Gloria Elena, a 
segunda do Programa Ao Encontro da Música e das Artes 2005, 
esteve patente na Capela da Misericórdia entre 5 e 20 de Março. 
“Histórias de mortos e ressuscitados, fantasmas, anjos e 
diabos, aparecidos e desaparecidos e de aparições”, nas 
palavras da própria artista, radicada em Portugal desde 1980, 
em quadros onde as cores básicas predominam e o traço, 
espesso, tem ao mesmo tempo a ingenuidade e a segurança de 
intenção da arte popular.

O concerto sentado do homem-tigre
A Capela encheu-se dia 17 de Fevereiro para ouvir The 
Legendary Tiger Man, o projecto a solo de Paulo Furtado, dos 
Wray Gunn. Sozinho em palco com vários instrumentos (na 
verdade, a guitarra eléctrica foi aquele a que dedicou mais 
atenção), o homem-tigre ofereceu a sua visão dos blues, aqui 
na sua vertente mais pesada, cheia de distorções, já no território 
do rock. Pouco habituado a concertos com público sentado, 
Paulo Furtado não deixou por isso de estar sempre empenhado 
no seu “recital”. No fim houve uma negociação e o encore foi 
feito com o público de pé.

Blues na Capela
Blues eternos de grandes mestres como Willie Dixon, Tampa 
Red, Muddy Waters, Bessie Smith, entre outros, fizeram o 

programa do concerto do grupo lisboeta Nobody's Bizness, dia 
12 de Março, na Capela da Misericórdia. O segundo 
espectáculo do Programa Ao Encontro da Música e das Artes 
2005 mostrou uma visão fresca dos blues, com os timbres das 
guitarras e da harmónica a fazer evocar imagens do sul dos 
Estados Unidos, e as vozes, brancas, de Petra e Catman, a 
evidenciar que esta é já uma canção universal.

AO ENCONTRO DA MÚSICA E DAS ARTES EM FEVEREIRO E MARÇO

Jorge Palma, fogo e Terrakota
na Noite da Liberdade
O programa das comemorações do 25 de Abril inclui também eventos de dança tradicional 
(Uxu Kalhus) e contemporânea (Real Pelágio) e a apresentação das “Canções Heróicas” de 
Lopes-Graça.

O CONCERTO de Jorge Palma, dia 24 de Abril, na 

Avenida Vasco da Gama, a partir das 21h30, é o grande 

destaque do programa das comemorações da 

Revolução dos Cravos em Sines. A noite da liberdade, 

junto à baía, terá ainda um espectáculo de fogo-de-

artifício e um segundo concerto, com o grupo 

Terrakota.

  Jorge Palma é uma das maiores figuras da música 

popular em Portugal. Compositor, orquestrador, 

pianista e vocalista, este músico completo é responsável 

por alguns dos seus melhores discos e canções, que se 

tornaram standards da música nacional, como “Bairro 

do Amor”, “Deixa-me Rir”, “Frágil”, “Só”, “Dá-me 

Lume”, entre muitas outras. Os concertos de Palma são 

marcados pelo carácter intimista da sua interpretação, 

sozinho ao piano, o carisma da sua voz e a força das suas 

letras. O seu último disco, “Norte”, lançado em 2004, 

vai ser a base do espectáculo de Sines.

  Os Terrakota são um jovem grupo português cuja 

música de fusão tem como principal influência os sons 

da África Negra e da Jamaica, mas também do Norte de 

África, das Caraíbas e da Índia. No cocktail Terrakota 

pode ouvir-se uma babel de línguas (português, inglês, 

francês, espanhol, línguas africanas, etc.) numa viagem 

pelo mundo em que o trem rítmico clássico bateria-

baixo-guitarra não deixa de ter o 

seu lugar.

  “Canções Heróicas” de Lopes-
Graça na Capela. O primeiro 

grande evento musical das 

comemorações tem porém, 

lugar, dia 16 de Abril, na Capela 

da Misericórdia. A partir das 

22h00, o Coro Lopes-Graça da 

Academia de Amadores de 

Música, acompanhado ao piano 

por Olga Prats, canta obras do 

grande compositor português 

que lhe dá nome. Em Sines, o 

coro, fundado em 1945 pelo 

músico e dedicado em exclusivo 

ao seu repertório, apresenta as 

“Canções Heróicas”, canções de 

resistência que contribuíram 

para exaltar a liberdade e dar 

força a todos aqueles que 

lutavam contra o regime 

salazarista.

  25 de Abril em instalação. A 

liberdade é também o tema da 

instalação multimédia “Lanterna Mágica”, que vai 

estar montada na Capela, entre 23 e 30 de Abril. Da 

autoria de Ana Magalhães, João Barros e Tiago Fróis, a 

instalação (que é inaugurada dia 23 às 22h00) 

introduz uma perspectiva e temáticas novas na 

celebração da Revolução de Abril. 

  Teatro para as escolas. Dia 26 de Abril, no Auditório 

da Escola Vasco da Gama, o Teatro ao Largo apresenta, 

para as 570 crianças do primeiro ciclo do ensino 

básico, a peça de teatro infantil “Manzandaba”, 

adaptação dramática de um conto popular zulu. 

"Manzandaba" conta a história de uma mãe à procura 

de contos para contar aos seus filhos. A peça será 

acompanhada de música chinesa tocada ao vivo no 

erhu (violino chinês tradicional de duas cordas) e 

instrumentos de sopro tocados pelo elenco.

  Dança contemporânea e um baile trad-folk-rock.  O 

programa das comemorações do 25 de Abril inclui 

dois espectáculos de dança: dia 30 de Abril, às 22h00, 

na Capela, actua a Companhia de Dança Real Pelágio; 

a partir das 17h00 de 1 de Maio, no Salão da Música, 

Uxu Kalhus montam um baile ao som de ritmos de 

todo o mundo.

  A Companhia de Dança Real Pelágio, uma das mais 

conceituadas do país, é composta pela bailarina e 

coreógrafa Sílvia Real e pelo músico Sérgio Pelágio, 

que trabalharam juntos pela primeira vez no 

espectáculo “Sob”, de Vera Mantero. A peça a 

apresentar em Sines, “Subtone”, sequela do 

espectáculo “CasioTone”, conta  a história de um dia da 

vida de Domicilia, uma senhora urbana muito especial, 

lutando contra o tédio no seu local de trabalho. 

  Uxu Kalhus classificam-se a si próprios como um 

grupo de música trad-folk-rock. Malhão, viras, 

corridinhos, círculos, mazurcas, chotiças, e muito mais, 

são dançados com a pureza acústica e a potência 

eléctrica, e o tradicional mistura-se com influências 

africanas, do jazz, do rock e do ska. Nos espectáculos 

d'Uxu Kalhus, o público é convidado a dançar com os 

músicos e dançarinos. Os passos e movimentos são 

ensinados no decorrer deste misto de baile e atelier de 

dança, em que todos podem participar.

  A restante programação das comemorações do 25 de 

Abril pode ser consultada no site municipal 

(www.mun-sines.pt) e nos desdobráveis distribuídos 

nos domicílios.

As mulheres fantasmas 
de Pepe Garcia

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes 
acolheu, entre 12 de Fevereiro e 13 de 
Março, uma exposição de retratos de 
mulheres do pintor Pepe Garcia. 
Demonstrando filiação na linguagem 
da banda desenhada, Pepe Garcia 
pinta mulheres invariavelmente com o 
olhar na “câmara” e quase sempre 
duro e perturbador.  As mais 
interessantes destas mulheres, de 
feições imperfeitas e assimétricas, em 
posições demasiado descontraídas ou 
pertubadoramente contraídas ou 
hieráticas, são as que - dentro da pose 

-  deixam transparecer mais desamparo. Como se se tivessem 
cansado de pedir ajuda. Almas que depois de muito tempo a 
penar no mundo, tivessem perdido a esperança de qualquer 
contacto com os mortais. “O encanto mais poderoso das 
mulheres consiste em fazer sentir a sua distância” foi a citação 
de Nietzsche escolhida como parágrafo do postal que 
acompanha a exposição. Talvez tenha faltado acrescentar, 
como o fez Pepe Garcia nos seus quadros, ao encanto a 
solidão.

Páscoa em Sines
com música sacra

NUMA organização da Câmara Municipal, a Igreja Matriz de 
Sines recebeu, dia 27 de Março, o Concerto de Páscoa, com o 
soprano Ana Paula Rodrigues.
  Ana Paula Rodrigues, que iniciou os seus estudos musicais em 
Sines, e o ensemble composto pela cravista Jenny Silvestre, 
pelo violoncelista Bruno Baião, pelo trompetista José Cedoura e 
pelas violinistas Patrícia Paula e Maria Sofia Fonseca, 
executaram repertório de Haendel, J. S. Bach e Vivianni.

Ana Paula Rodrigues.

O samba voltou à Avenida da Praia.

Nobody’s bizness.

Exposição “Aparições”, de Gloria Elena.

Jorge Palma actua na noite de 24 de Abril, junto à praia.

“Subtone”, grupo Real Pelágio. Um baile com a marca d’”Uxu Kalhus”.

Terrakota.
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EMBORA a chuva tivesse interrompido a parte final do corso do 
primeiro dia e o frio apertasse na noite de segunda-feira, o 
Inverno não foi em 2005 o desmancha-prazeres que tinha sido 
em 2004 para o Carnaval de Sines. A maior festa popular de 
Sines, com início dia 4 de Fevereiro, no Carnaval dos 
Pequeninos, e conclusão, no dia 10, com o enterro do Entrudo, 
saiu à rua e voltou a atrair dezenas de milhares de visitantes à 
cidade. 
  Dia 4, a Avenida General Humberto Delgado recebeu cerca de 
2000 crianças das escolas e infantários do concelho na 14.ª 
edição do Carnaval dos Pequeninos, uma organização da Junta 
de Freguesia de Sines e da Comissão de Carnaval de Sines, 
com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de 
Porto Covo. As profissões, o ambiente, a paz e o circo foram 
alguns dos temas escolhidos pelas escolas para mascarar as 
crianças. O desfile terminou com um pequeno espectáculo de 
artes circenses, no Pavilhão dos Desportos, com a presença 
das crianças e dos familiares.
  O corso na Avenida Vasco da Gama realizou-se dias 6, 7 e 8 de 
Fevereiro e teve a presença de 10 carros alegóricos, quatro 
carros foliões, oito grupos foliões e três escolas de samba. Dia 6 
e dia 8, o Carnaval teve a visita e Ana Afonso, Jorge Monte Real 
e Paula Coelho, participantes no programa de televisão “Quinta 
das Celebridades”. Os reis, Alberto Silva e Liliana Pinto, 
desfilaram nos três dias. Dia 7, o Carnaval nocturno foi 
iluminado por um espectáculo pirotécnico de grande qualidade.
  A componente mais específica do Carnaval português, a sátira, 
dirigiu-se este ano em Sines para temas como a crise 
governamental (carro folião “Primeira Página”, carro folião “O 
Desgoverno”, vencedor da sua categoria, e grupo folião “Grupo 
Parlamentar”), processos legais mediáticos (carro folião “Apito 
Dourado”) e a televisão (carro folião “Quinta da Treta”). O grupo 
folião preferido pelo júri centrou-se porém em temas menos 
terráqueos: “Planeta Maravilha” promoveu uma invasão 
pacífica da avenida por marcianos. “Sol da Baía de Sines” foi o 
carro alegórico mais votado.
  A Câmara Municipal de Sines aprovou, na sua reunião de 16 de 
Fevereiro, uma nota de felicitação à Comissão de Carnaval pelo 
sucesso da organização.
   “O Carnaval de Sines foi uma festa popular que atraiu milhares 
de sineenses e visitantes à Avenida Vasco da Gama. Foi uma 
festa de afirmação de Sines pela capacidade que a sua gente 
tem na promoção de acontecimentos e realizações artísticas. O 
êxito desta festa é o resultado de uma acção convergente e de 
um empenho entre a Câmara, a Comissão de Carnaval e as 
muitas centenas de pessoas que se organizam e trabalham 
para que esta festa seja possível”, lê-se na nota, proposta pelo 
presidente da Câmara, Manuel Coelho e aprovada por 
unanimidade.

Desfile do Carnaval dos Pequeninos.

Cultura todos os meses
O programa “Ao Encontro da Música e das Artes” tem 
actividades programadas até Junho, na Capela.

A CÂMARA Municipal de Sines reatou, em Fevereiro, o 
programa mensal de exposições e concertos na Capela da 
Misericórdia. De entrada gratuita, as iniciativas do programa 
"Ao Encontro da Música e das Artes" procuram dar a conhecer 
propostas de qualidade e, na maioria dos casos, ainda pouco 
conhecidas do público sineense.
  Já se realizaram os eventos de Fevereiro e Março (ver caixa) e 
o calendário de iniciativas até Junho já é conhecido.
  Em Abril realizam-se excepcionalmente duas exposições. De 2 
a 17, uma selecção das 73 melhores fotografias do VIII Salão de 
Fotografia do Mar, promovido pela Federação Portuguesa de 
Actividades Subaquáticas, e de 23 a 30, uma instalação sobre o 
25 de Abril da autoria de Ana Magalhães, João Barros e Tiago 

Fróis. O concerto esteve a cargo do Quarteto Paulo Bandeira 
(música jazz) e realizou-se dia 9.
  Entre os dias 7 e 31 de Maio, está patente o segundo capítulo 
do trabalho fotográfico de Carlos Seixas sobre os pescadores 
de Sines. Dia 14, tem lugar o concerto do grupo O'Questrada, 
que cruzando estilos de músicas portugueses, africanos e 
universais tem merecido rasgados elogios da crítica.
  Finalmente, em Junho, dia 17, realiza-se o concerto Filactera 
Redux, um projecto liderado pelo guitarrista e compositor Mário 
Delgado, figura em evidência no jazz português actual. A 
exposição, entre os dias 4 e 26, estará a cargo de José Batista 
Marques, um dos mais talentosos novos artistas plásticos 
nacionais.

Elite lusa vista por Gageiro
A Capela da Misericórdia de Sines acolheu em Fevereiro a 
exposição “Revelações”, de Eduardo Gageiro, na qual foram 
retratadas 50 personalidades portuguesas. De políticos como 
Mário Soares a atletas como Rosa Mota, de compositores, 
como Fernando Lopes-Graça, a banqueiros, como António 
Champalimaud, de pintores, como Menez, a toureiros, como 
Diamantino Vizeu, a exposição constituiu uma galeria de 
algumas das figuras mais notáveis dos últimos 40 anos da vida 
nacional.

México espiritual
”Aparições”, exposição da pintora mexicana Gloria Elena, a 
segunda do Programa Ao Encontro da Música e das Artes 2005, 
esteve patente na Capela da Misericórdia entre 5 e 20 de Março. 
“Histórias de mortos e ressuscitados, fantasmas, anjos e 
diabos, aparecidos e desaparecidos e de aparições”, nas 
palavras da própria artista, radicada em Portugal desde 1980, 
em quadros onde as cores básicas predominam e o traço, 
espesso, tem ao mesmo tempo a ingenuidade e a segurança de 
intenção da arte popular.

O concerto sentado do homem-tigre
A Capela encheu-se dia 17 de Fevereiro para ouvir The 
Legendary Tiger Man, o projecto a solo de Paulo Furtado, dos 
Wray Gunn. Sozinho em palco com vários instrumentos (na 
verdade, a guitarra eléctrica foi aquele a que dedicou mais 
atenção), o homem-tigre ofereceu a sua visão dos blues, aqui 
na sua vertente mais pesada, cheia de distorções, já no território 
do rock. Pouco habituado a concertos com público sentado, 
Paulo Furtado não deixou por isso de estar sempre empenhado 
no seu “recital”. No fim houve uma negociação e o encore foi 
feito com o público de pé.

Blues na Capela
Blues eternos de grandes mestres como Willie Dixon, Tampa 
Red, Muddy Waters, Bessie Smith, entre outros, fizeram o 

programa do concerto do grupo lisboeta Nobody's Bizness, dia 
12 de Março, na Capela da Misericórdia. O segundo 
espectáculo do Programa Ao Encontro da Música e das Artes 
2005 mostrou uma visão fresca dos blues, com os timbres das 
guitarras e da harmónica a fazer evocar imagens do sul dos 
Estados Unidos, e as vozes, brancas, de Petra e Catman, a 
evidenciar que esta é já uma canção universal.

AO ENCONTRO DA MÚSICA E DAS ARTES EM FEVEREIRO E MARÇO

Jorge Palma, fogo e Terrakota
na Noite da Liberdade
O programa das comemorações do 25 de Abril inclui também eventos de dança tradicional 
(Uxu Kalhus) e contemporânea (Real Pelágio) e a apresentação das “Canções Heróicas” de 
Lopes-Graça.

O CONCERTO de Jorge Palma, dia 24 de Abril, na 

Avenida Vasco da Gama, a partir das 21h30, é o grande 

destaque do programa das comemorações da 

Revolução dos Cravos em Sines. A noite da liberdade, 

junto à baía, terá ainda um espectáculo de fogo-de-

artifício e um segundo concerto, com o grupo 

Terrakota.

  Jorge Palma é uma das maiores figuras da música 

popular em Portugal. Compositor, orquestrador, 

pianista e vocalista, este músico completo é responsável 

por alguns dos seus melhores discos e canções, que se 

tornaram standards da música nacional, como “Bairro 

do Amor”, “Deixa-me Rir”, “Frágil”, “Só”, “Dá-me 

Lume”, entre muitas outras. Os concertos de Palma são 

marcados pelo carácter intimista da sua interpretação, 

sozinho ao piano, o carisma da sua voz e a força das suas 

letras. O seu último disco, “Norte”, lançado em 2004, 

vai ser a base do espectáculo de Sines.

  Os Terrakota são um jovem grupo português cuja 

música de fusão tem como principal influência os sons 

da África Negra e da Jamaica, mas também do Norte de 

África, das Caraíbas e da Índia. No cocktail Terrakota 

pode ouvir-se uma babel de línguas (português, inglês, 

francês, espanhol, línguas africanas, etc.) numa viagem 

pelo mundo em que o trem rítmico clássico bateria-

baixo-guitarra não deixa de ter o 

seu lugar.

  “Canções Heróicas” de Lopes-
Graça na Capela. O primeiro 

grande evento musical das 

comemorações tem porém, 

lugar, dia 16 de Abril, na Capela 

da Misericórdia. A partir das 

22h00, o Coro Lopes-Graça da 

Academia de Amadores de 

Música, acompanhado ao piano 

por Olga Prats, canta obras do 

grande compositor português 

que lhe dá nome. Em Sines, o 

coro, fundado em 1945 pelo 

músico e dedicado em exclusivo 

ao seu repertório, apresenta as 

“Canções Heróicas”, canções de 

resistência que contribuíram 

para exaltar a liberdade e dar 

força a todos aqueles que 

lutavam contra o regime 

salazarista.

  25 de Abril em instalação. A 

liberdade é também o tema da 

instalação multimédia “Lanterna Mágica”, que vai 

estar montada na Capela, entre 23 e 30 de Abril. Da 

autoria de Ana Magalhães, João Barros e Tiago Fróis, a 

instalação (que é inaugurada dia 23 às 22h00) 

introduz uma perspectiva e temáticas novas na 

celebração da Revolução de Abril. 

  Teatro para as escolas. Dia 26 de Abril, no Auditório 

da Escola Vasco da Gama, o Teatro ao Largo apresenta, 

para as 570 crianças do primeiro ciclo do ensino 

básico, a peça de teatro infantil “Manzandaba”, 

adaptação dramática de um conto popular zulu. 

"Manzandaba" conta a história de uma mãe à procura 

de contos para contar aos seus filhos. A peça será 

acompanhada de música chinesa tocada ao vivo no 

erhu (violino chinês tradicional de duas cordas) e 

instrumentos de sopro tocados pelo elenco.

  Dança contemporânea e um baile trad-folk-rock.  O 

programa das comemorações do 25 de Abril inclui 

dois espectáculos de dança: dia 30 de Abril, às 22h00, 

na Capela, actua a Companhia de Dança Real Pelágio; 

a partir das 17h00 de 1 de Maio, no Salão da Música, 

Uxu Kalhus montam um baile ao som de ritmos de 

todo o mundo.

  A Companhia de Dança Real Pelágio, uma das mais 

conceituadas do país, é composta pela bailarina e 

coreógrafa Sílvia Real e pelo músico Sérgio Pelágio, 

que trabalharam juntos pela primeira vez no 

espectáculo “Sob”, de Vera Mantero. A peça a 

apresentar em Sines, “Subtone”, sequela do 

espectáculo “CasioTone”, conta  a história de um dia da 

vida de Domicilia, uma senhora urbana muito especial, 

lutando contra o tédio no seu local de trabalho. 

  Uxu Kalhus classificam-se a si próprios como um 

grupo de música trad-folk-rock. Malhão, viras, 

corridinhos, círculos, mazurcas, chotiças, e muito mais, 

são dançados com a pureza acústica e a potência 

eléctrica, e o tradicional mistura-se com influências 

africanas, do jazz, do rock e do ska. Nos espectáculos 

d'Uxu Kalhus, o público é convidado a dançar com os 

músicos e dançarinos. Os passos e movimentos são 

ensinados no decorrer deste misto de baile e atelier de 

dança, em que todos podem participar.

  A restante programação das comemorações do 25 de 

Abril pode ser consultada no site municipal 

(www.mun-sines.pt) e nos desdobráveis distribuídos 

nos domicílios.

As mulheres fantasmas 
de Pepe Garcia

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes 
acolheu, entre 12 de Fevereiro e 13 de 
Março, uma exposição de retratos de 
mulheres do pintor Pepe Garcia. 
Demonstrando filiação na linguagem 
da banda desenhada, Pepe Garcia 
pinta mulheres invariavelmente com o 
olhar na “câmara” e quase sempre 
duro e perturbador.  As mais 
interessantes destas mulheres, de 
feições imperfeitas e assimétricas, em 
posições demasiado descontraídas ou 
pertubadoramente contraídas ou 
hieráticas, são as que - dentro da pose 

-  deixam transparecer mais desamparo. Como se se tivessem 
cansado de pedir ajuda. Almas que depois de muito tempo a 
penar no mundo, tivessem perdido a esperança de qualquer 
contacto com os mortais. “O encanto mais poderoso das 
mulheres consiste em fazer sentir a sua distância” foi a citação 
de Nietzsche escolhida como parágrafo do postal que 
acompanha a exposição. Talvez tenha faltado acrescentar, 
como o fez Pepe Garcia nos seus quadros, ao encanto a 
solidão.

Páscoa em Sines
com música sacra

NUMA organização da Câmara Municipal, a Igreja Matriz de 
Sines recebeu, dia 27 de Março, o Concerto de Páscoa, com o 
soprano Ana Paula Rodrigues.
  Ana Paula Rodrigues, que iniciou os seus estudos musicais em 
Sines, e o ensemble composto pela cravista Jenny Silvestre, 
pelo violoncelista Bruno Baião, pelo trompetista José Cedoura e 
pelas violinistas Patrícia Paula e Maria Sofia Fonseca, 
executaram repertório de Haendel, J. S. Bach e Vivianni.

Ana Paula Rodrigues.

O samba voltou à Avenida da Praia.

Nobody’s bizness.

Exposição “Aparições”, de Gloria Elena.

Jorge Palma actua na noite de 24 de Abril, junto à praia.

“Subtone”, grupo Real Pelágio. Um baile com a marca d’”Uxu Kalhus”.

Terrakota.
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Dias necessários
Um extenso programa cultural assinalou o Dia Internacional das Mulheres em Sines, entre 5 e 
13 de Março.

NO DIA 8 de Março de 1857, operárias têxteis ocupam 

a sua fábrica em Nova Iorque, reivindicando a redução 

do horário de trabalho de 16 para 10 horas e 

protestando por receberem menos de um terço do 

salário dos homens. Cento e trinta acabam por morrer 

num incêndio que se declara na fábrica e mais de 50 

anos depois, numa conferência internacional realizada 

na Dinamarca, é decidido fazer dessa data o Dia 

Internacional das Mulheres.

  Na abertura do programa de comemorações do Dia 

das Mulheres em Sines, dia 5 de Março, no debate 

realizado na Capela da Misericórdia, a origem da data 

foi lembrada.

  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, disse que uma das razões porque faz sentido 

comemorar o Dia da Mulher é lembrar todo “o 

caminho percorrido pela afirmação da dignidade da 

vida humana” de que a luta das mulheres faz parte.

  Mas o debate centrou-se sobretudo nos problemas 

vividos pelas mulheres nas sociedades contemporâneas.

  Fernanda Santos, delegada de saúde de Sines, 

recordou a sua experiência de trabalho em Timor Leste 

- um dos países do mundo com piores indicadores de 

saúde infantil e materna - em que a mulher,  ao longo de 

décadas mãe, mas também trabalhadora e guerrilheira, 

é especialmente desprotegida.

  Filomena Varela, jovem enfermeira de ascendência 

cabo-verdiana, aconselhou as mulheres africanas a 

investirem mais na sua educação, de modo a deixarem 

de ser marcadas, como são actualmente, pela fatalidade 

das profissões com baixas qualificações. 

  Marisa Santos, vereadora da Câmara Municipal de 

Sines, denunciou o preconceito e as dificuldades 

colocadas pelas entidades empregadoras, que 

empurram as mulheres para uma opção entre a carreira 

e a maternidade, afirmando que “é preciso lutar para 

que o direito ao trabalho não signifique abdicar do 

tempo com os filhos”.

  A guitarrista Luísa Amaro confessou que a dificuldade 

de conciliar a carreira no mundo da música com a 

maternidade foi o motivo por que decidiu não ter 

filhos.

  Outra das carreiras pouco preparadas para as mulheres 

no exercício pleno da sua maternidade é a política. 

Carmem Francisco, convidada do Movimento 

D e m o c r á t i c o  d a s  M u l h e r e s ,  l e m b r o u  a  

incompatibilidade que observava entre os horários do 

trabalho parlamentar e as necessidades das deputadas 

com filhos, durante a sua experiência como deputada à 

Assembleia da República. A luta pela criação de uma 

creche no Parlamento acabou por ser vencida.

   Lurdes Ferreira, técnica da Comissão para a Igual-

dade e para os Direitos das Mulheres, introduziu a 

questão da violência doméstica (que vitima sobretudo 

mulheres) e disse que a igualdade exige que os próprios 

homens assumam plenamente o seu papel, dando o 

exemplo da baixa percentagem de pais que gozam a 

licença de paternidade como sintoma de que tal ainda 

não acontece.

  Muita cultura e convívio.  A semana de iniciativas do 

programa do Dia da Mulher incluiu ainda um lanche-

convívio, uma visita a equipamentos do concelho na 

área social, cultural e desportiva, concertos, um baile e 

um ciclo de cinema. 

  O lanche, realizado dia 8 no Castelo, com animação do 

Jorge Nice Show, teve a participação de 780 mulheres 

de Sines de todas as idades, profissões e condições 

sociais. No discurso às mulheres presentes, Manuel 

Coelho, prestou homenagem à luta das mulheres e disse 

que a Câmara Municipal de Sines está ao seu lado na 

defesa dos seus direitos.

  Dia 12, realizou-se uma visita guiada às obras das 

Piscinas Municipais, CDH da Quinta dos Passarinhos e 

Biblioteca / Centro de Artes e ao Bairro da Floresta, que 

deu oportunidade a 380 pessoas de conhecer no local o 

que está a ser feito pelo município em matéria de 

equipamentos públicos (ver página 12).

  Os momentos mais altos da componente cultural do 

programa foram o espectáculo de Luísa Amaro 

(guitarra portuguesa), acompanhada por Miguel 

Carvalhinho (guitarra clássica), dia 5, na Capela, onde o 

repertório de Carlos Paredes foi tocado pelas mãos da 

sua companheira em vida, e, dia 12, no Castelo, o 

concerto com a revelação feminina do fado em 2004, 

onde também brilhou o jovem guitarrista Ricardo 

Rocha. Dia 13, também no Castelo, realizou-se um 

muito participado baile com a acordeonista Celeste 

Costa.

Refinaria e ETAR mostram 
trabalho contra maus cheiros
O trabalho desenvolvido e os seus resultados foram apresentados numa visita às unidades, 
com a presença de eleitos locais e imprensa, realizada dia 30 de Março.

NOVA legislação entrada em vigor em 2003 impõe limites 

muito mais apertados às descargas poluentes das empresas. 

Dia 30 de Março, numa visita promovida pelo presidente da 

Câmara, no âmbito do grupo de trabalho sobre a poluição, 

a Galp Energia deu a conhecer o que está a fazer para tratar 

melhor os efluentes que envia para a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR) e a ETAR que investimentos 

complementares está a realizar para eliminar os maus 

cheiros em Sines.

  “Estamos numa situação de melhoria tendencial em todos 

os parâmetros”, disse Cordeiro Catarino, director da 

Refinaria de Sines, apresentando investimentos já 

realizados em alterações processuais e novas infra-

estruturas.

  De acordo com os dados fornecidos pela Galp Energia as 

intervenções realizadas colocam abaixo dos novos limites 

legais as emissões de substâncias como os fenóis e os 

sulfuretos (um dos possíveis responsáveis pelos maus 

cheiros). As melhorias introduzidas, que têm vindo a 

ganhar efeitos desde o final do ano 2004, estão neste 

momento a tornar-se consistentes.

  A necessidade de obtenção do Licenciamento Ambiental, 

sem o qual nenhuma empresa poderá 

laborar depois de 2008, vai obrigar a 

investimentos mais profundos nos 

próximos anos.

  “Em 2007 já havemos de ter uma 

situação muito melhor. Mas dentro da 

tecnologia que possuímos fazemos o 

melhor que podemos. Temos de 

reduzir consumos energéticos. A 

construção da nova central de co-

geração vai permitir uma alteração do 

perfil de emissões”, disse Cordeiro 

Catarino.

  O presidente da Câmara Municipal 

de Sines congratulou-se com os 

investimentos já realizados e com os 

compromissos das empresas que 

integram o grupo de trabalho em 

garantir a eliminação dos maus 

cheiros em Sines. 

  “Há tecnologia suficiente para que a 

indústria em Sines funcione bem”, disse Manuel Coelho, 

chamando a atenção para as situações de maus cheiros 

que, embora mais esporadicamente, continuam a notar-se 

e que devem ser eliminadas em definitivo.

  A empresa Águas de Santo André, concessionária da 

ETAR da Ribeira dos Moinhos, assumiu a 

responsabilidade pelos maus cheiros registados no final de 

Março, motivados por uma operação de vistoria 

necessária na estação que fez com que os efluentes 

estivessem em contacto com a atmosfera durante alguns 

períodos.

  João Silva Costa, administrador-delegado da Águas de 

Santo André, considerou esta uma excepção à diminuição 

que se tem registado nos maus cheiros em Sines, 

consequência da melhor qualidade do efluentes 

provenientes da Refinaria, o principal cliente da estação, e 

das beneficiações já realizadas e em curso na própria 

ETAR, que permitem também melhores resultados nos 

efluentes saídos no emissário marítimo.

  Silva Costa informou também que serão procuradas, em 

2005, soluções alternativas ao armazenamento das suas 

lamas no aterro de resíduos industriais perigosos. 

  A Águas de Santo André vai lançar em breve o concurso 

para a execução no sistema de estações elevatórias e 

tratamento de esgotos domésticos da cidade de Sines, que 

irá acabar em definitivo com o envio deste tipo de efluentes 

para o mar. Estima-se que a obra, com duração superior a 

um ano, possa ter início no Verão próximo.

  “Com estas obras - tratamento dos efluentes industriais e 

eliminação dos maus cheiros e encaminhamento dos 

esgotos domésticos para a ETAR - Sines será uma cidade 

com um bom nível de qualidade ambiental”, disse o 

presidente da Câmara Municipal de Sines.

Câmara vai instalar mais
15 contentores enterrados
A Câmara Municipal de Sines lançou, em Janeiro, o concurso 
para a instalação de mais 15 contentores enterrados no 
concelho de Sines, a realizar durante o Verão. Na cidade, os 
contentores serão instalados em vários pontos da Avenida 
General Humberto Delgado, na zona do Mercado Municipal e na 
Rua António Aleixo. Em Porto Covo, os contentores serão 
instalados na Rua do Mar e no parque de estacionamento junto à 
antiga ETAR. Os contentores enterrados são mais higiénicos, 
têm maior capacidade de deposição e são mais agradáveis 
esteticamente do que os contentores normais. Os critérios de 
escolha dos locais para a sua instalação em Sines têm sido, até 
agora, as quantidades de deposição e de circulação de pessoas. 
Já existem 14 a funcionar desde o Outono de 2004.
  A CMS vai instalar brevemente em Abril 148 novas papeleiras 
na cidade de Sines e na aldeia de Porto Covo. 

Resíduos recicláveis
da região vão ser tratados
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) vai começar a funcionar em 
Junho. Gerido pela AMBILITAL - Investimentos Ambientais do 
Alentejo, o sistema define para o concelho de Sines a 
instalação de 45 ecopontos (contentores triplos para recolha 
separativa de papel, embalagens, vidro e pilhas), um carro de 
recolha e a remodelação do aterro da Maria da Moita. No Aterro 
Intermunicipal de Ermidas-Sado está a ser construída uma 
central de triagem de recicláveis. Os resíduos recolhidos e 
triados serão tratados pela Sociedade Ponto Verde.

Cidade mais verde
A Câmara Municipal de Sines assinalou o Dia Internacional da 
Árvore (21 de Março) com a plantação de árvores e arbustos 
nas Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 de Sines, dia 17 e 18 do mesmo 
mês. Desde o início do ano foram plantadas na cidade cerca de 
90 árvores e mais de um milhar de arbustos.

Rede de esgotos mais limpa
A Câmara Municipal de Sines vai realizar em Abril a quarta 
intervenção do processo de desbaratização e desratização nas 
redes de esgotos do concelho iniciada em Agosto de 2004. Até 
ao Verão realizam-se mais duas intervenções com este fim.

Câmara candidata Vale Figueiros
A CMS candidatou quatro praias ao galardão Bandeira Azul da 
Europa 2005. Além das Praias de Morgavel, Grande de Porto 
Covo e Ilha do Pessegueiro, foi candidatada a Praia de Vale 
Figueiros, também conhecida por “Vieirinha”.

Aldina Duarte e Ricardo Rocha.

780 mulheres participaram no lanche-convívio organizado no Castelo.

Debate sobre a condição da mulher. Luísa Amaro.

Aspecto parcial da ETAR da Ribeira dos Moinhos.

Cordeiro Catarino, director da Refinaria de Sines.

Sines e Porto Covo vão ter mais 15 contentores enterrados.

Plantação de arbustos nas escolas, no âmbito do Dia da Árvore.

Vão ser instalados 45 ecopontos em Sines.



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

Fev./Mar.

2005

8 Cultura
Sineense

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

Ambiente

Fev./Mar.

2005

9

Dias necessários
Um extenso programa cultural assinalou o Dia Internacional das Mulheres em Sines, entre 5 e 
13 de Março.

NO DIA 8 de Março de 1857, operárias têxteis ocupam 

a sua fábrica em Nova Iorque, reivindicando a redução 

do horário de trabalho de 16 para 10 horas e 

protestando por receberem menos de um terço do 

salário dos homens. Cento e trinta acabam por morrer 

num incêndio que se declara na fábrica e mais de 50 

anos depois, numa conferência internacional realizada 

na Dinamarca, é decidido fazer dessa data o Dia 

Internacional das Mulheres.

  Na abertura do programa de comemorações do Dia 

das Mulheres em Sines, dia 5 de Março, no debate 

realizado na Capela da Misericórdia, a origem da data 

foi lembrada.

  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, disse que uma das razões porque faz sentido 

comemorar o Dia da Mulher é lembrar todo “o 

caminho percorrido pela afirmação da dignidade da 

vida humana” de que a luta das mulheres faz parte.

  Mas o debate centrou-se sobretudo nos problemas 

vividos pelas mulheres nas sociedades contemporâneas.

  Fernanda Santos, delegada de saúde de Sines, 

recordou a sua experiência de trabalho em Timor Leste 

- um dos países do mundo com piores indicadores de 

saúde infantil e materna - em que a mulher,  ao longo de 

décadas mãe, mas também trabalhadora e guerrilheira, 

é especialmente desprotegida.

  Filomena Varela, jovem enfermeira de ascendência 

cabo-verdiana, aconselhou as mulheres africanas a 

investirem mais na sua educação, de modo a deixarem 

de ser marcadas, como são actualmente, pela fatalidade 

das profissões com baixas qualificações. 

  Marisa Santos, vereadora da Câmara Municipal de 

Sines, denunciou o preconceito e as dificuldades 

colocadas pelas entidades empregadoras, que 

empurram as mulheres para uma opção entre a carreira 

e a maternidade, afirmando que “é preciso lutar para 

que o direito ao trabalho não signifique abdicar do 

tempo com os filhos”.

  A guitarrista Luísa Amaro confessou que a dificuldade 

de conciliar a carreira no mundo da música com a 

maternidade foi o motivo por que decidiu não ter 

filhos.

  Outra das carreiras pouco preparadas para as mulheres 

no exercício pleno da sua maternidade é a política. 

Carmem Francisco, convidada do Movimento 

D e m o c r á t i c o  d a s  M u l h e r e s ,  l e m b r o u  a  

incompatibilidade que observava entre os horários do 

trabalho parlamentar e as necessidades das deputadas 

com filhos, durante a sua experiência como deputada à 

Assembleia da República. A luta pela criação de uma 

creche no Parlamento acabou por ser vencida.

   Lurdes Ferreira, técnica da Comissão para a Igual-

dade e para os Direitos das Mulheres, introduziu a 

questão da violência doméstica (que vitima sobretudo 

mulheres) e disse que a igualdade exige que os próprios 

homens assumam plenamente o seu papel, dando o 

exemplo da baixa percentagem de pais que gozam a 

licença de paternidade como sintoma de que tal ainda 

não acontece.

  Muita cultura e convívio.  A semana de iniciativas do 

programa do Dia da Mulher incluiu ainda um lanche-

convívio, uma visita a equipamentos do concelho na 

área social, cultural e desportiva, concertos, um baile e 

um ciclo de cinema. 

  O lanche, realizado dia 8 no Castelo, com animação do 

Jorge Nice Show, teve a participação de 780 mulheres 

de Sines de todas as idades, profissões e condições 

sociais. No discurso às mulheres presentes, Manuel 

Coelho, prestou homenagem à luta das mulheres e disse 

que a Câmara Municipal de Sines está ao seu lado na 

defesa dos seus direitos.

  Dia 12, realizou-se uma visita guiada às obras das 

Piscinas Municipais, CDH da Quinta dos Passarinhos e 

Biblioteca / Centro de Artes e ao Bairro da Floresta, que 

deu oportunidade a 380 pessoas de conhecer no local o 

que está a ser feito pelo município em matéria de 

equipamentos públicos (ver página 12).

  Os momentos mais altos da componente cultural do 

programa foram o espectáculo de Luísa Amaro 

(guitarra portuguesa), acompanhada por Miguel 

Carvalhinho (guitarra clássica), dia 5, na Capela, onde o 

repertório de Carlos Paredes foi tocado pelas mãos da 

sua companheira em vida, e, dia 12, no Castelo, o 

concerto com a revelação feminina do fado em 2004, 

onde também brilhou o jovem guitarrista Ricardo 

Rocha. Dia 13, também no Castelo, realizou-se um 

muito participado baile com a acordeonista Celeste 

Costa.

Refinaria e ETAR mostram 
trabalho contra maus cheiros
O trabalho desenvolvido e os seus resultados foram apresentados numa visita às unidades, 
com a presença de eleitos locais e imprensa, realizada dia 30 de Março.

NOVA legislação entrada em vigor em 2003 impõe limites 

muito mais apertados às descargas poluentes das empresas. 

Dia 30 de Março, numa visita promovida pelo presidente da 

Câmara, no âmbito do grupo de trabalho sobre a poluição, 

a Galp Energia deu a conhecer o que está a fazer para tratar 

melhor os efluentes que envia para a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR) e a ETAR que investimentos 

complementares está a realizar para eliminar os maus 

cheiros em Sines.

  “Estamos numa situação de melhoria tendencial em todos 

os parâmetros”, disse Cordeiro Catarino, director da 

Refinaria de Sines, apresentando investimentos já 

realizados em alterações processuais e novas infra-

estruturas.

  De acordo com os dados fornecidos pela Galp Energia as 

intervenções realizadas colocam abaixo dos novos limites 

legais as emissões de substâncias como os fenóis e os 

sulfuretos (um dos possíveis responsáveis pelos maus 

cheiros). As melhorias introduzidas, que têm vindo a 

ganhar efeitos desde o final do ano 2004, estão neste 

momento a tornar-se consistentes.

  A necessidade de obtenção do Licenciamento Ambiental, 

sem o qual nenhuma empresa poderá 

laborar depois de 2008, vai obrigar a 

investimentos mais profundos nos 

próximos anos.

  “Em 2007 já havemos de ter uma 

situação muito melhor. Mas dentro da 

tecnologia que possuímos fazemos o 

melhor que podemos. Temos de 

reduzir consumos energéticos. A 

construção da nova central de co-

geração vai permitir uma alteração do 

perfil de emissões”, disse Cordeiro 

Catarino.

  O presidente da Câmara Municipal 

de Sines congratulou-se com os 

investimentos já realizados e com os 

compromissos das empresas que 

integram o grupo de trabalho em 

garantir a eliminação dos maus 

cheiros em Sines. 

  “Há tecnologia suficiente para que a 

indústria em Sines funcione bem”, disse Manuel Coelho, 

chamando a atenção para as situações de maus cheiros 

que, embora mais esporadicamente, continuam a notar-se 

e que devem ser eliminadas em definitivo.

  A empresa Águas de Santo André, concessionária da 

ETAR da Ribeira dos Moinhos, assumiu a 

responsabilidade pelos maus cheiros registados no final de 

Março, motivados por uma operação de vistoria 

necessária na estação que fez com que os efluentes 

estivessem em contacto com a atmosfera durante alguns 

períodos.

  João Silva Costa, administrador-delegado da Águas de 

Santo André, considerou esta uma excepção à diminuição 

que se tem registado nos maus cheiros em Sines, 

consequência da melhor qualidade do efluentes 

provenientes da Refinaria, o principal cliente da estação, e 

das beneficiações já realizadas e em curso na própria 

ETAR, que permitem também melhores resultados nos 

efluentes saídos no emissário marítimo.

  Silva Costa informou também que serão procuradas, em 

2005, soluções alternativas ao armazenamento das suas 

lamas no aterro de resíduos industriais perigosos. 

  A Águas de Santo André vai lançar em breve o concurso 

para a execução no sistema de estações elevatórias e 

tratamento de esgotos domésticos da cidade de Sines, que 

irá acabar em definitivo com o envio deste tipo de efluentes 

para o mar. Estima-se que a obra, com duração superior a 

um ano, possa ter início no Verão próximo.

  “Com estas obras - tratamento dos efluentes industriais e 

eliminação dos maus cheiros e encaminhamento dos 

esgotos domésticos para a ETAR - Sines será uma cidade 

com um bom nível de qualidade ambiental”, disse o 

presidente da Câmara Municipal de Sines.

Câmara vai instalar mais
15 contentores enterrados
A Câmara Municipal de Sines lançou, em Janeiro, o concurso 
para a instalação de mais 15 contentores enterrados no 
concelho de Sines, a realizar durante o Verão. Na cidade, os 
contentores serão instalados em vários pontos da Avenida 
General Humberto Delgado, na zona do Mercado Municipal e na 
Rua António Aleixo. Em Porto Covo, os contentores serão 
instalados na Rua do Mar e no parque de estacionamento junto à 
antiga ETAR. Os contentores enterrados são mais higiénicos, 
têm maior capacidade de deposição e são mais agradáveis 
esteticamente do que os contentores normais. Os critérios de 
escolha dos locais para a sua instalação em Sines têm sido, até 
agora, as quantidades de deposição e de circulação de pessoas. 
Já existem 14 a funcionar desde o Outono de 2004.
  A CMS vai instalar brevemente em Abril 148 novas papeleiras 
na cidade de Sines e na aldeia de Porto Covo. 

Resíduos recicláveis
da região vão ser tratados
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) vai começar a funcionar em 
Junho. Gerido pela AMBILITAL - Investimentos Ambientais do 
Alentejo, o sistema define para o concelho de Sines a 
instalação de 45 ecopontos (contentores triplos para recolha 
separativa de papel, embalagens, vidro e pilhas), um carro de 
recolha e a remodelação do aterro da Maria da Moita. No Aterro 
Intermunicipal de Ermidas-Sado está a ser construída uma 
central de triagem de recicláveis. Os resíduos recolhidos e 
triados serão tratados pela Sociedade Ponto Verde.

Cidade mais verde
A Câmara Municipal de Sines assinalou o Dia Internacional da 
Árvore (21 de Março) com a plantação de árvores e arbustos 
nas Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 de Sines, dia 17 e 18 do mesmo 
mês. Desde o início do ano foram plantadas na cidade cerca de 
90 árvores e mais de um milhar de arbustos.

Rede de esgotos mais limpa
A Câmara Municipal de Sines vai realizar em Abril a quarta 
intervenção do processo de desbaratização e desratização nas 
redes de esgotos do concelho iniciada em Agosto de 2004. Até 
ao Verão realizam-se mais duas intervenções com este fim.

Câmara candidata Vale Figueiros
A CMS candidatou quatro praias ao galardão Bandeira Azul da 
Europa 2005. Além das Praias de Morgavel, Grande de Porto 
Covo e Ilha do Pessegueiro, foi candidatada a Praia de Vale 
Figueiros, também conhecida por “Vieirinha”.

Aldina Duarte e Ricardo Rocha.

780 mulheres participaram no lanche-convívio organizado no Castelo.

Debate sobre a condição da mulher. Luísa Amaro.

Aspecto parcial da ETAR da Ribeira dos Moinhos.

Cordeiro Catarino, director da Refinaria de Sines.

Sines e Porto Covo vão ter mais 15 contentores enterrados.

Plantação de arbustos nas escolas, no âmbito do Dia da Árvore.

Vão ser instalados 45 ecopontos em Sines.
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Novas tecnologias ajudam 
desenvolvimento da região
O projecto da Região Digital do Litoral Alentejano, um investimento de 7 milhões de euros, vai 
ser implementado em 2005 e 2006.

O DESENVOLVIMENTO dos municípios de Alcácer 

do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira, 

vai ter a ajuda das novas tecnologias. A Rede Digital do 

Litoral Alentejano, promovida pela Associação dos 

Municípios do Litoral Alentejano (AMLA), no âmbito 

do Programa Operacional da Sociedade da Informação, 

foi apresentada nos Paços do Concelho de Santiago do 

Cacém, dia 11 de Fevereiro, e será desenvolvida até ao 

final de 2006. A Região Digital será implementada pela 

REGI, empresa pública cujo único sócio é a AMLA,  

criada dia 31 de Março.

  A Região Digital, um investimento de 7 milhões de 

euros, pretende, através da utilização dos recursos das 

novas tecnologias da informação, envolver todos os 

agentes sociais e contribuir para a realização de vários 

objectivos de desenvolvimento da região. Aproximar a 

administração local dos cidadãos e ajudar a aproveitar 

melhor as vantagens competitivas do Litoral Alentejano a 

nível económico são dois dos mais importantes.

    Como rosto do projecto será criado um portal regional 

na Internet, com alimentação de conteúdos por fontes 

diversas (das autarquias às empresas e instituições 

parceiras, passando pelas escolas, pelos próprios cidadãos 

e pela comunicação social), que será um centro de 

conteúdos e funcionalidades sobre a região, a actividade 

empresarial e o exercício da cidadania. O portal incluirá 

um Provedor Electrónico do Cidadão.

  Na componente económica do projecto, destaca-se o 

que será possível fazer no domínio do chamado 

“marketing territorial”: o fortalecimento da marca 

“Alentejo Litoral”, a melhoria da oferta e acesso à 

informação sobre a região (nomeadamente para turistas e 

potenciais investidores), a criação de novas 

oportunidades de negócio ou simplesmente novas 

formas de realizar transacções - comércio electrónico -, de 

especial vantagem para uma região periférica como esta.

  A plataforma portuária, logística e industrial de Sines 

(nomeadamente através do Porto de Sines e da 

Apiparques) poderá tirar partido deste projecto. Outras 

áreas decisivas da competitividade regional, o turismo 

(com a participação das empresas e regiões de turismo) e 

a produção agro-florestal, poderão ser grandes 

beneficiárias da Rede Digital.

  As alavancas da Região Digital são, porém, os 

municípios, que para além de uma renovação das suas 

infra-estruturas tecnológicas desenvolverão toda uma 

nova forma de trabalhar e de se relacionar com os 

munícipes.

  A presença das câmaras municipais na Internet evoluirá 

para a prestação de serviços 24 horas por dia, 356 dias por 

ano, sem necessidade do utilizador sair da sua casa. 

Preenchimento de  impressos ,  pagamentos ,  

conhecimento do estado de processos são algumas das 

operações que poderão ser realizadas em linha (através de 

computador, telemóvel, terminal público de acesso à 

Internet, etc.).

  A prestação destes serviços obriga a um reforço da 

informatização e modernização administrativa em curso, 

nomeadamente pela reengenharia de processos de 

trabalho para a oferta de serviços na Internet, pela 

formação de funcionários e dirigentes e pela certificação 

de qualidade de serviços públicos municipais.

  A Região Digital terá também como uma das suas 

prioridades modernizar e expandir as capacidades dos 

instrumentos de informação usados no planeamento, 

monitorização do ambiente, ordenamento do território e 

protecção civil.

  É um dos objectivos do projecto a promoção de um 

Sistema Integrado de Monitorização Ambiental, 

alargando o âmbito do Projecto SinesBioAr, promovido 

Consumidores do 
Alentejo Litoral mais 
apoiados

A ASSOCIAÇÃO dos Municípios do Litoral 

Alentejano (AMLA) e a delegação regional de Évora da 

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor assinaram um protocolo de colaboração 

para apoio aos consumidores de Alcácer do Sal, 

Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.

  No âmbito do protocolo, a associação de consu-

midores prestará aos municípios apoio jurídico e 

informativo. Um jurista especializado em questões de 

consumo deslocar-se-á uma vez por mês a cada um dos 

concelhos para atendimento a todos os interessados.

  Dia 17 de Maio, às 19h00, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho de Sines, realiza-se um “Encontro com 

Sumo”, sessão temática de entrada livre, que visa 

prestar informação sobre produtos e serviços no 

mercado, esclarecimento de questões práticas, apoio na 

decisão de escolha e prevenção de conflitos de 

consumo.

Plano de Urbanização de Porto 
Covo discutido pela população
O Plano de Urbanização de Porto Covo entra em vigor, previsivelmente, ainda em 2005.

Uma sociedade para recuperar
o centro histórico
O CRESCIMENTO da cidade e a falta de 

investimentos dos proprietários na sua manutenção 

levou a que o centro histórico seja a zona da cidade com 

mais prédios degradados e devolutos. Dia 19 de 

Janeiro, a Câmara Municipal de Sines aprovou a criação 

de uma sociedade de reabilitação urbana que, 

colocando em parceria autarquia, proprietários e 

governo central, vai ajudar a promover a recuperação 

daquele parque habitacional e dos espaços públicos 

envolventes.

  “A autarquia não tem a estrita obrigação de intervir e 

cuidar dessas habitações, mas tem a preocupação 

política de que aquela zona seja recuperada e se torne 

dinâmica do ponto de vista económico e social”, diz 

Manuel Coelho, presidente da CMS, lamentando que a 

candidatura apresentada pela Câmara ao programa 

Polis, em 2001, não tenha sido aceite, pois através dela 

o centro histórico já podia estar recuperado.

  A Sociedade de Reabilitação Urbana entrará em fun-

cionamento após a conclusão e aprovação do Plano de 

Valorização e Salvaguarda do Centro Histórico de 

Sines, o que se prevê ocorrer ainda este ano. Se tal 

acontecer, as obras podem começar já em 2006.

  No que concerne à sua competência directa, a Câmara 

Municipal de Sines continua a fazer melhorias no 

Junta de Porto 
Covo em casa 
própria

A CÂMARA Municipal de Sines e a Junta de Freguesia 

de Porto Covo assinaram, dia 2 de Fevereiro, a escritura 

de transmissão gratuita do prédio das instalações da 

junta para a sua propriedade. Uma reivindicação do 

autarca de Porto Covo, Luís Gil, que o presidente da 

Câmara, Manuel Coelho, considerou “justa” e que se 

concretiza no ano em que a freguesia comemora o seu 

20.º aniversário.

O PLANO de Urbanização de Porto Covo, o 

instrumento que vai orientar o crescimento da aldeia 

nos próximos anos, esteve em discussão pública entre 

10 de Fevereiro e 11 de Março. Dia 19, numa Cantina 

da Escola de Porto Covo cheia, realizou-se uma sessão 

de esclarecimento das suas propostas. 

    Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, manifestou a convicção de que o plano entrará 

em vigor ainda em 2005, o que considerou 

“fundamental para o ordenamento urbano e o 

desenvolvimento e afirmação deste centro urbano como 

um pólo turístico gerador de emprego e dinamizador da 

economia local”.

  A vereadora com competência sobre a área do 

urbanismo, Marisa Santos, congratulou-se com a 

elevada participação na sessão classificando-a de 

“sintoma de que a população de Porto Covo sabe o que 

está em causa e quer participar na decisão do futuro 

urbano da aldeia”.

  O presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, 

Luís Gil, mostrou-se de acordo “no essencial” com o 

plano.

  O Plano de Urbanização de Porto Covo, elaborado 

pela AP - Estudos e Projectos de Arquitectura 

Paisagista, cobre uma área de 100 hectares e 

coincide com o perímetro urbano de Porto 

Covo definido em Plano Director Municipal 

e sucessivamente acertado por planos 

urbanísticos de ordem superior.

  Um destes planos, o PROTALI - Plano 

Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo Litoral, determinou os limites 

máximos de ocupação populacional da aldeia 

na vigência deste plano urbanístico: 6000 

habitantes, 3000 dos quais residentes, 2250 

em camas turísticas e 750 em segunda 

habitação.

  Outras condicionantes do plano são os 

loteamentos já aprovados e que constituem 

compromissos municipais - entre os quais os 

chamados “artigo 47” e “artigo 30” - e a área 

de protecção à Praça Marquês de Pombal. 

  O plano prevê uma estrutura viária ancorada em eixos 

radiais e circulares já existentes - as estradas de acesso a 

Sines e ao IC4/Cercal -, a criação de ciclovias e um 

reforço nos lugares de estacionamento.

  Na definição dos tipos de ocupação do solo, foram 

consagradas áreas para empreendimentos turísticos, 

nomeadamente a noroeste, junto às praias, e também ao 

longo da estrada de acesso ao IC4/Cercal, que será 

transformada num grande alameda.

  Está prevista a criação de uma zona multiusos (todos 

os usos que não a habitação) e de um parque desportivo, 

junto à saída da povoação, na estrada que liga ao IC4, 

onde se relocalizará o campo de futebol, cujo espaço 

actual será transformado em zona verde equipada. 

  O principal equipamento previsto é o Centro Cívico de 

Porto Covo, que incluirá infantário, sede da junta, 

centro de dia, centro paroquial, posto de turismo, etc.

  As cedências dos proprietários para espaços verdes e 

equipamentos far-se-ão de acordo com a lei da 

perequação e quando tal não for possível desencadear-

se-ão os mecanismos compensatórios previstos 

legalmente.

  A situação dos proprietários de terrenos no loteamento 

chamado “artigo 47”, que neste momento não podem 

construir nos seus lotes devido à inexistência de garantia 

financeira para a conclusão das infra-estruturas por 

parte da empresa detentora do loteamento, foi a que 

motivou mais intervenções do público presente na 

sessão.

  Embora o plano, por si, não seja suficiente para a 

resolução do problema, a Câmara Municipal de Sines 

está confiante de que contribuirá para ela.

  “O Plano de Urbanização é o instrumento de que 

precisamos para desencadear os outros procedimentos 

necessários para resolver o 'artigo 47'. Será uma 

prioridade da Câmara Municipal de Sines”, afirmou a 

vereadora Marisa Santos.
A apresentação do plano teve casa cheia.

O plano será um contributo para a resolução dos problemas do chamado “Artigo 47”.

Luís Gil e Manuel Coelho.

Aspecto parcial do centro histórico de Sines.

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDRA), em parceria com os 

Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, ISCTE e principais empresas 

industriais de Sines, envolvendo autarquias locais e 

novos parceiros na área da epidemiologia e protecção 

civil.

  Na componente educação, cultura e solidariedade, tal 

como na componente económica, o desenvolvimento 

do projecto evoluirá de acordo com as parcerias que 

forem estabelecidas com as entidades públicas e privadas 

de cada uma das áreas. Consultas médicas por vídeo-

conferência a projectos de ensino à distância, sistemas de 

aviso e alerta para pessoas isoladas e adaptação de 

conteúdos e equipamentos para pessoas com deficiência 

poderão avançar em futuros projectos no âmbito da 

Região Digital.

  Uma componente crítica para o sucesso do projecto é o 

aumento dos níveis de acesso à Internet em banda larga, 

estendendo-o a novas faixas da população e a todo o 

território, um grande desafio tendo em conta os níveis 

baixos de escolaridade e a dispersão da população pelo 

território, bem como os elevados custos de acesso à 

Internet no nosso país.

  Para o primeiro destes objectivos, a Região Digital vai 

mobilizar fundos para a formação de milhares de pessoas 

em competências básicas da sociedade da informação 

(como enviar um email, como fazer pesquisas na 

Internet, etc.).

  Como promoção do acesso serão criados mais de 60 

pontos de acesso público à Internet no Alentejo Litoral e 

um Espaço Internet em cada município (em Sines, será 

transformada uma loja junto à Praça da República e 

equipada com cerca de 10 computadores). Serão 

também criados acessos à Internet para cidadãos com 

necessidades especiais e uma unidade móvel de 

dinamização local da utilização de tecnologias da 

informação que levará acções de demonstração às 

localidades mais remotas.

A Rede Digital do Litoral Alentejano, um investimento de 7 milhões de euros, será implementada em 2005 e 2006.

Um jurista da DECO virá a Sines uma vez por mês.

centro histórico de Sines, nomeadamente em termos de 

iluminação pública, que será concluída nos próximos 

meses.
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Novas tecnologias ajudam 
desenvolvimento da região
O projecto da Região Digital do Litoral Alentejano, um investimento de 7 milhões de euros, vai 
ser implementado em 2005 e 2006.

O DESENVOLVIMENTO dos municípios de Alcácer 

do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira, 

vai ter a ajuda das novas tecnologias. A Rede Digital do 

Litoral Alentejano, promovida pela Associação dos 

Municípios do Litoral Alentejano (AMLA), no âmbito 

do Programa Operacional da Sociedade da Informação, 

foi apresentada nos Paços do Concelho de Santiago do 

Cacém, dia 11 de Fevereiro, e será desenvolvida até ao 

final de 2006. A Região Digital será implementada pela 

REGI, empresa pública cujo único sócio é a AMLA,  

criada dia 31 de Março.

  A Região Digital, um investimento de 7 milhões de 

euros, pretende, através da utilização dos recursos das 

novas tecnologias da informação, envolver todos os 

agentes sociais e contribuir para a realização de vários 

objectivos de desenvolvimento da região. Aproximar a 

administração local dos cidadãos e ajudar a aproveitar 

melhor as vantagens competitivas do Litoral Alentejano a 

nível económico são dois dos mais importantes.

    Como rosto do projecto será criado um portal regional 

na Internet, com alimentação de conteúdos por fontes 

diversas (das autarquias às empresas e instituições 

parceiras, passando pelas escolas, pelos próprios cidadãos 

e pela comunicação social), que será um centro de 

conteúdos e funcionalidades sobre a região, a actividade 

empresarial e o exercício da cidadania. O portal incluirá 

um Provedor Electrónico do Cidadão.

  Na componente económica do projecto, destaca-se o 

que será possível fazer no domínio do chamado 

“marketing territorial”: o fortalecimento da marca 

“Alentejo Litoral”, a melhoria da oferta e acesso à 

informação sobre a região (nomeadamente para turistas e 

potenciais investidores), a criação de novas 

oportunidades de negócio ou simplesmente novas 

formas de realizar transacções - comércio electrónico -, de 

especial vantagem para uma região periférica como esta.

  A plataforma portuária, logística e industrial de Sines 

(nomeadamente através do Porto de Sines e da 

Apiparques) poderá tirar partido deste projecto. Outras 

áreas decisivas da competitividade regional, o turismo 

(com a participação das empresas e regiões de turismo) e 

a produção agro-florestal, poderão ser grandes 

beneficiárias da Rede Digital.

  As alavancas da Região Digital são, porém, os 

municípios, que para além de uma renovação das suas 

infra-estruturas tecnológicas desenvolverão toda uma 

nova forma de trabalhar e de se relacionar com os 

munícipes.

  A presença das câmaras municipais na Internet evoluirá 

para a prestação de serviços 24 horas por dia, 356 dias por 

ano, sem necessidade do utilizador sair da sua casa. 

Preenchimento de  impressos ,  pagamentos ,  

conhecimento do estado de processos são algumas das 

operações que poderão ser realizadas em linha (através de 

computador, telemóvel, terminal público de acesso à 

Internet, etc.).

  A prestação destes serviços obriga a um reforço da 

informatização e modernização administrativa em curso, 

nomeadamente pela reengenharia de processos de 

trabalho para a oferta de serviços na Internet, pela 

formação de funcionários e dirigentes e pela certificação 

de qualidade de serviços públicos municipais.

  A Região Digital terá também como uma das suas 

prioridades modernizar e expandir as capacidades dos 

instrumentos de informação usados no planeamento, 

monitorização do ambiente, ordenamento do território e 

protecção civil.

  É um dos objectivos do projecto a promoção de um 

Sistema Integrado de Monitorização Ambiental, 

alargando o âmbito do Projecto SinesBioAr, promovido 

Consumidores do 
Alentejo Litoral mais 
apoiados

A ASSOCIAÇÃO dos Municípios do Litoral 

Alentejano (AMLA) e a delegação regional de Évora da 

DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor assinaram um protocolo de colaboração 

para apoio aos consumidores de Alcácer do Sal, 

Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.

  No âmbito do protocolo, a associação de consu-

midores prestará aos municípios apoio jurídico e 

informativo. Um jurista especializado em questões de 

consumo deslocar-se-á uma vez por mês a cada um dos 

concelhos para atendimento a todos os interessados.

  Dia 17 de Maio, às 19h00, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho de Sines, realiza-se um “Encontro com 

Sumo”, sessão temática de entrada livre, que visa 

prestar informação sobre produtos e serviços no 

mercado, esclarecimento de questões práticas, apoio na 

decisão de escolha e prevenção de conflitos de 

consumo.

Plano de Urbanização de Porto 
Covo discutido pela população
O Plano de Urbanização de Porto Covo entra em vigor, previsivelmente, ainda em 2005.

Uma sociedade para recuperar
o centro histórico
O CRESCIMENTO da cidade e a falta de 

investimentos dos proprietários na sua manutenção 

levou a que o centro histórico seja a zona da cidade com 

mais prédios degradados e devolutos. Dia 19 de 

Janeiro, a Câmara Municipal de Sines aprovou a criação 

de uma sociedade de reabilitação urbana que, 

colocando em parceria autarquia, proprietários e 

governo central, vai ajudar a promover a recuperação 

daquele parque habitacional e dos espaços públicos 

envolventes.

  “A autarquia não tem a estrita obrigação de intervir e 

cuidar dessas habitações, mas tem a preocupação 

política de que aquela zona seja recuperada e se torne 

dinâmica do ponto de vista económico e social”, diz 

Manuel Coelho, presidente da CMS, lamentando que a 

candidatura apresentada pela Câmara ao programa 

Polis, em 2001, não tenha sido aceite, pois através dela 

o centro histórico já podia estar recuperado.

  A Sociedade de Reabilitação Urbana entrará em fun-

cionamento após a conclusão e aprovação do Plano de 

Valorização e Salvaguarda do Centro Histórico de 

Sines, o que se prevê ocorrer ainda este ano. Se tal 

acontecer, as obras podem começar já em 2006.

  No que concerne à sua competência directa, a Câmara 

Municipal de Sines continua a fazer melhorias no 

Junta de Porto 
Covo em casa 
própria

A CÂMARA Municipal de Sines e a Junta de Freguesia 

de Porto Covo assinaram, dia 2 de Fevereiro, a escritura 

de transmissão gratuita do prédio das instalações da 

junta para a sua propriedade. Uma reivindicação do 

autarca de Porto Covo, Luís Gil, que o presidente da 

Câmara, Manuel Coelho, considerou “justa” e que se 

concretiza no ano em que a freguesia comemora o seu 

20.º aniversário.

O PLANO de Urbanização de Porto Covo, o 

instrumento que vai orientar o crescimento da aldeia 

nos próximos anos, esteve em discussão pública entre 

10 de Fevereiro e 11 de Março. Dia 19, numa Cantina 

da Escola de Porto Covo cheia, realizou-se uma sessão 

de esclarecimento das suas propostas. 

    Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, manifestou a convicção de que o plano entrará 

em vigor ainda em 2005, o que considerou 

“fundamental para o ordenamento urbano e o 

desenvolvimento e afirmação deste centro urbano como 

um pólo turístico gerador de emprego e dinamizador da 

economia local”.

  A vereadora com competência sobre a área do 

urbanismo, Marisa Santos, congratulou-se com a 

elevada participação na sessão classificando-a de 

“sintoma de que a população de Porto Covo sabe o que 

está em causa e quer participar na decisão do futuro 

urbano da aldeia”.

  O presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, 

Luís Gil, mostrou-se de acordo “no essencial” com o 

plano.

  O Plano de Urbanização de Porto Covo, elaborado 

pela AP - Estudos e Projectos de Arquitectura 

Paisagista, cobre uma área de 100 hectares e 

coincide com o perímetro urbano de Porto 

Covo definido em Plano Director Municipal 

e sucessivamente acertado por planos 

urbanísticos de ordem superior.

  Um destes planos, o PROTALI - Plano 

Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo Litoral, determinou os limites 

máximos de ocupação populacional da aldeia 

na vigência deste plano urbanístico: 6000 

habitantes, 3000 dos quais residentes, 2250 

em camas turísticas e 750 em segunda 

habitação.

  Outras condicionantes do plano são os 

loteamentos já aprovados e que constituem 

compromissos municipais - entre os quais os 

chamados “artigo 47” e “artigo 30” - e a área 

de protecção à Praça Marquês de Pombal. 

  O plano prevê uma estrutura viária ancorada em eixos 

radiais e circulares já existentes - as estradas de acesso a 

Sines e ao IC4/Cercal -, a criação de ciclovias e um 

reforço nos lugares de estacionamento.

  Na definição dos tipos de ocupação do solo, foram 

consagradas áreas para empreendimentos turísticos, 

nomeadamente a noroeste, junto às praias, e também ao 

longo da estrada de acesso ao IC4/Cercal, que será 

transformada num grande alameda.

  Está prevista a criação de uma zona multiusos (todos 

os usos que não a habitação) e de um parque desportivo, 

junto à saída da povoação, na estrada que liga ao IC4, 

onde se relocalizará o campo de futebol, cujo espaço 

actual será transformado em zona verde equipada. 

  O principal equipamento previsto é o Centro Cívico de 

Porto Covo, que incluirá infantário, sede da junta, 

centro de dia, centro paroquial, posto de turismo, etc.

  As cedências dos proprietários para espaços verdes e 

equipamentos far-se-ão de acordo com a lei da 

perequação e quando tal não for possível desencadear-

se-ão os mecanismos compensatórios previstos 

legalmente.

  A situação dos proprietários de terrenos no loteamento 

chamado “artigo 47”, que neste momento não podem 

construir nos seus lotes devido à inexistência de garantia 

financeira para a conclusão das infra-estruturas por 

parte da empresa detentora do loteamento, foi a que 

motivou mais intervenções do público presente na 

sessão.

  Embora o plano, por si, não seja suficiente para a 

resolução do problema, a Câmara Municipal de Sines 

está confiante de que contribuirá para ela.

  “O Plano de Urbanização é o instrumento de que 

precisamos para desencadear os outros procedimentos 

necessários para resolver o 'artigo 47'. Será uma 

prioridade da Câmara Municipal de Sines”, afirmou a 

vereadora Marisa Santos.
A apresentação do plano teve casa cheia.

O plano será um contributo para a resolução dos problemas do chamado “Artigo 47”.

Luís Gil e Manuel Coelho.

Aspecto parcial do centro histórico de Sines.

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDRA), em parceria com os 

Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, ISCTE e principais empresas 

industriais de Sines, envolvendo autarquias locais e 

novos parceiros na área da epidemiologia e protecção 

civil.

  Na componente educação, cultura e solidariedade, tal 

como na componente económica, o desenvolvimento 

do projecto evoluirá de acordo com as parcerias que 

forem estabelecidas com as entidades públicas e privadas 

de cada uma das áreas. Consultas médicas por vídeo-

conferência a projectos de ensino à distância, sistemas de 

aviso e alerta para pessoas isoladas e adaptação de 

conteúdos e equipamentos para pessoas com deficiência 

poderão avançar em futuros projectos no âmbito da 

Região Digital.

  Uma componente crítica para o sucesso do projecto é o 

aumento dos níveis de acesso à Internet em banda larga, 

estendendo-o a novas faixas da população e a todo o 

território, um grande desafio tendo em conta os níveis 

baixos de escolaridade e a dispersão da população pelo 

território, bem como os elevados custos de acesso à 

Internet no nosso país.

  Para o primeiro destes objectivos, a Região Digital vai 

mobilizar fundos para a formação de milhares de pessoas 

em competências básicas da sociedade da informação 

(como enviar um email, como fazer pesquisas na 

Internet, etc.).

  Como promoção do acesso serão criados mais de 60 

pontos de acesso público à Internet no Alentejo Litoral e 

um Espaço Internet em cada município (em Sines, será 

transformada uma loja junto à Praça da República e 

equipada com cerca de 10 computadores). Serão 

também criados acessos à Internet para cidadãos com 

necessidades especiais e uma unidade móvel de 

dinamização local da utilização de tecnologias da 

informação que levará acções de demonstração às 

localidades mais remotas.

A Rede Digital do Litoral Alentejano, um investimento de 7 milhões de euros, será implementada em 2005 e 2006.

Um jurista da DECO virá a Sines uma vez por mês.

centro histórico de Sines, nomeadamente em termos de 

iluminação pública, que será concluída nos próximos 

meses.
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Sineenses visitam
equipamentos municipais
CDH da Quinta dos Passarinhos, Piscinas, Biblioteca / Centro de Artes e Bairro da Floresta 
foram vistos por dentro por cerca de 350 sineenses.

INTEGRADAS nas comemorações do Dia 

Internacional das Mulheres (ver página 8) e da Semana 

da Juventude (ver páginas 20 e 21), realizaram-se dias 

12 e 19 de Março visitas a quatro equipamentos 

municipais nas áreas social, da cultura e do desporto.

  Cinquenta jovens e perto de 300 mulheres e seus 

familiares conheceram por dentro as obras do CDH da 

Quinta dos Passarinhos, das Piscinas Municipais, da 

Biblioteca / Centro de Artes e do Bairro da Floresta, 

equipamentos, todos eles, a funcionar em 2005.

  O CDH (Contrato de Desenvolvimento de 

Habitação) da Quinta dos Passarinhos, com 215 

habitações previstas, é 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 poderem fazê-lo a preços mais baixos.

  Nas visitas constatou-se o estado avançado da 

construção, com alguns blocos e parte dos arranjos 

exteriores já concluídos. Prevê-se que o bairro comece a 

ser habitado ainda no primeiro semestre deste ano.

  Outro equipamento a inaugurar nos próximos meses 

são as Piscinas Municipais.

  Os visitantes puderam passear pelo interior do 

equipamento e conhecer a configuração muito 

próxima do que serão as piscinas municipais.

  As piscinas têm um tanque principal de 25 metros e 

um tanque de aprendizagem de 17 metros de 

comprimento. Os eventos desportivos que ali se 

realizarão poderão ser vistos a partir de uma bancada de 

285 lugares.

  Distribuídos pelo equipamento, existem espaços para 

balneários, gabinetes técnicos e administrativos, posto 

de socorros, sala de aquecimento e pedagógica, um bar, 

etc.

  Localizadas junto à Escola Secundária 3.º CEB Poeta 

Al Berto, as Piscinas Municipais, cujos arranjos 

exteriores já começaram, são um investimento de 3 

milhões de euros.

  A maior obra em curso em Sines, a Biblioteca / Centro 

de Artes foi a terceira paragem da visita. 

  A Biblioteca / Centro de Artes é um grande complexo 

cultural com arquivo, auditório, biblioteca, centro de 

exposições e vários apoios.

  A visita começou por um desses apoios, o parque de 

estacionamento subterrâneo. Em seguida conheceu-se 

o átrio, que liga todos os serviços, e o amplo centro de 

exposições. No mesmo módulo, situado à direita da 

Rua Cândido dos Reis (sentido norte - sul), e que é 

aquele cuja construção está mais avançada, foram 

visitadas as salas da futura biblioteca e, no topo, o bar 

panorâmico sobre o centro histórico. O edifício é 

servido por mais dois bares, um do átrio e outro na 

“casa preta”, junto à entrada do parque de 

estacionamento.

  A visita ao equipamento terminou no módulo da 

esquerda da Rua Cândido dos Reis (sentido norte - 

sul), onde se situa o arquivo municipal e o auditório de 

200 lugares.

  A Biblioteca / Centro de Artes é um investimento de 8 

milhões e 70 mil euros e será inaugurada, em duas fases, 

no Verão deste ano. Decorre neste momento o processo 

de adjudicação da aquisição de mobiliário e 

equipamento de cena.

  O Bairro da Floresta, já a ser habitado, foi o quarto e 

último equipamento a ser visitado. 

  Com muitas famílias em mudança, as visitas ao bairro, 

que alberga cerca de 400 pessoas em 124 fogos, 

permitiram conhecer o interior e os espaços exteriores 

de um empreendimento de habitação social 

considerado exemplar.

  Muito bonito e bem enquadrado, o Bairro da Floresta 

tem todas as condições de um bairro moderno e de 

qualidade. Tem um polidesportivo e um equipamento 

infantil, é servido por contentores enterrados, está 

preparado para recolha separativa dos resíduos e é a 

primeira zona da cidade a receber gás natural doméstico. 

  Localizado junto ao Bairro Marítimo, o Bairro da 

Floresta foi um investimento de 6 milhões e 800 mil 

euros (60% dos quais suportados pelo município).

Rua Vasco da Gama
em requalificação

A RUA Vasco da Gama, a principal artéria comercial de Porto Covo, 
ligada ao Largo Marquês de Pombal, está a ser objecto de 
requalificação desde o início de Abril. 
  A requalificação, um investimento no valor de 100 mil euros, que 
contribui para a maior qualidade de vida dos seus moradores e 
atractividade dos seu estabelecimentos comerciais, consiste na 
substituição do pavimento por uma nova calçada em calcário e 
granito e na introdução de novo mobiliário urbano. A rua, sem 
trânsito automóvel e sem necessidade de recurso a estrados de 
madeira, poderá ter esplanadas todo o ano.
  A obra decorrerá em dois meses, a tempo de estar concluída antes 
do início da época balnear.
  Todas as decisões tomadas sobre a intervenção - nomeadamente 
sobre o período em que devia decorrer - têm tido a participação dos 
moradores e comerciantes, em reuniões públicas realizadas na 
Cantina da Escola EB1 de Porto Covo, as mais recentes das quais 
nos dias 25 de Janeiro e 1 de Abril. 
  O maior incómodo provocado pela obra, que será realizada pela 
empresa Teodoro Gomes Alho & Filho, ocorrerá durante as 

Percebeiras com arranjos 
exteriores e parque infantil

A empreitada de arranjos exteriores do Loteamento das 
Percebeiras, com um custo de 230 mil euros, tem início ainda em 
Abril. A qualificação vai melhorar as condições de circulação da 
zona, reformular os espaços verdes, introduzir mobiliário urbano e 
pequenos espaços de lazer, criar um troço de ciclovia e alterar a 
iluminação pública. Será construído um parque infantil.

A segunda fase dos arranjos exteriores do Bairro D. Pedro 
I, um investimento de 103 630 euros, tem início em breve. 
Trata-se da segunda fase da qualificação do bairro, que 
serve os moradores e contribui para embelezar a entrada 
da cidade.

Segunda fase dos arranjos no 
Bairro D. Pedro I vai arrancar

Cemitério

Avenida D. Pedro I

Recreio da Escola n.º 1 coberto
A cobertura do recreio coberto da Escola EB1 n.º 1 de Sines foi 
colocada durante as férias da Páscoa. A intervenção conclui a 
obra, permitindo que os alunos se divirtam ao ar livre com mais 
condições e durante todo o ano. 

Arranjos exteriores da Escola n.º 2
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 já arrancou e estará pronta no 
início do Verão. A obra inclui a construção do campo de jogos 
com piso sintético e a reconversão dos espaços exteriores de 
uso comum e das zonas verdes. 

Casa de Velório em construção
A construção da Casa de Velório, junto ao Cemitério de Sines, 
prossegue em bom ritmo. Com um custo de 200 mil euros, a 
nova casa mortuária estará pronta, previsivelmente, no final de 
Maio. A actual casa de velório será reconvertida num espaço 
para a juventude.

OUTRAS OBRAS

Mais parques infantis
A Câmara Municipal de Sines vai instalar novos parques infantis 
na Baixa de São Pedro e nas Percebeiras. Está em curso a 
construção do novo pavimento do Parque Infantil de Porto Covo.

Abastecimento de água
O reforço do abastecimento de água ao Paiol continua em 
execução. Trata-se de uma empreitada no valor de 62 400 euros 
e espera-se que esteja concluída e operacional em Maio. 
Entretanto, foi concluído em Março o abastecimento de água à 
zona da Ilha do Pessegueiro.

Iluminação do centro histórico
 A última fase da iluminação do centro histórico de Sines começa 
a ser realizada no final de Abril.

Obras na Rua José Martins Ferreira
A Câmara Municipal de Sines vai iniciar em breve os arranjos 
exteriores na Rua José Martins Ferreira, no Bairro Marítimo.

Estabilização da falésia
A Câmara aprovou dia 19 de Janeiro o estudo de estabilização da 
falésia entre a Rua João de Deus e o Pontal. Está em execução o 
projecto.

Biblioteca/Centro de Artes com praceta
O quintalão situado por detrás do Centro de Artes - com uma 
superfície de 500 m2 - vai ser adquirido pelo município. No 
espaço será construída uma praceta que qualifica a zona 
envolvente e servirá como zona de lazer, convívio e actividades 
ligadas às artes.

Repavimentação de ruas em Maio
A autarquia vai proceder, em Maio, à repavimentação de algumas 
ruas na cidade de Sines e aldeia de Porto Covo.

CDH da Quinta dos Passarinhos. Tanque principal das Piscinas Municipais.

Vista do futuro bar panorâmico, no topo da Biblioteca.Átrio / Galeria de Exposições da Biblioteca / Centro de Artes.

Aspecto exterior da Biblioteca / Centro de Artes no final de Março. Bairro da Floresta.

Casa de Velório.

primeiras três semanas de Abril, quando se proceder ao 
levantamento do piso e à deslocação de areias. 
  Com a execução desta obra, a rua fica com uma imagem muito 
mais atractiva para o turismo. 

Cobertura no recreio coberto da Escola n.º 1.
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Sineenses visitam
equipamentos municipais
CDH da Quinta dos Passarinhos, Piscinas, Biblioteca / Centro de Artes e Bairro da Floresta 
foram vistos por dentro por cerca de 350 sineenses.

INTEGRADAS nas comemorações do Dia 

Internacional das Mulheres (ver página 8) e da Semana 

da Juventude (ver páginas 20 e 21), realizaram-se dias 

12 e 19 de Março visitas a quatro equipamentos 

municipais nas áreas social, da cultura e do desporto.

  Cinquenta jovens e perto de 300 mulheres e seus 

familiares conheceram por dentro as obras do CDH da 

Quinta dos Passarinhos, das Piscinas Municipais, da 

Biblioteca / Centro de Artes e do Bairro da Floresta, 

equipamentos, todos eles, a funcionar em 2005.

  O CDH (Contrato de Desenvolvimento de 

Habitação) da Quinta dos Passarinhos, com 215 

habitações previstas, é 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 poderem fazê-lo a preços mais baixos.

  Nas visitas constatou-se o estado avançado da 

construção, com alguns blocos e parte dos arranjos 

exteriores já concluídos. Prevê-se que o bairro comece a 

ser habitado ainda no primeiro semestre deste ano.

  Outro equipamento a inaugurar nos próximos meses 

são as Piscinas Municipais.

  Os visitantes puderam passear pelo interior do 

equipamento e conhecer a configuração muito 

próxima do que serão as piscinas municipais.

  As piscinas têm um tanque principal de 25 metros e 

um tanque de aprendizagem de 17 metros de 

comprimento. Os eventos desportivos que ali se 

realizarão poderão ser vistos a partir de uma bancada de 

285 lugares.

  Distribuídos pelo equipamento, existem espaços para 

balneários, gabinetes técnicos e administrativos, posto 

de socorros, sala de aquecimento e pedagógica, um bar, 

etc.

  Localizadas junto à Escola Secundária 3.º CEB Poeta 

Al Berto, as Piscinas Municipais, cujos arranjos 

exteriores já começaram, são um investimento de 3 

milhões de euros.

  A maior obra em curso em Sines, a Biblioteca / Centro 

de Artes foi a terceira paragem da visita. 

  A Biblioteca / Centro de Artes é um grande complexo 

cultural com arquivo, auditório, biblioteca, centro de 

exposições e vários apoios.

  A visita começou por um desses apoios, o parque de 

estacionamento subterrâneo. Em seguida conheceu-se 

o átrio, que liga todos os serviços, e o amplo centro de 

exposições. No mesmo módulo, situado à direita da 

Rua Cândido dos Reis (sentido norte - sul), e que é 

aquele cuja construção está mais avançada, foram 

visitadas as salas da futura biblioteca e, no topo, o bar 

panorâmico sobre o centro histórico. O edifício é 

servido por mais dois bares, um do átrio e outro na 

“casa preta”, junto à entrada do parque de 

estacionamento.

  A visita ao equipamento terminou no módulo da 

esquerda da Rua Cândido dos Reis (sentido norte - 

sul), onde se situa o arquivo municipal e o auditório de 

200 lugares.

  A Biblioteca / Centro de Artes é um investimento de 8 

milhões e 70 mil euros e será inaugurada, em duas fases, 

no Verão deste ano. Decorre neste momento o processo 

de adjudicação da aquisição de mobiliário e 

equipamento de cena.

  O Bairro da Floresta, já a ser habitado, foi o quarto e 

último equipamento a ser visitado. 

  Com muitas famílias em mudança, as visitas ao bairro, 

que alberga cerca de 400 pessoas em 124 fogos, 

permitiram conhecer o interior e os espaços exteriores 

de um empreendimento de habitação social 

considerado exemplar.

  Muito bonito e bem enquadrado, o Bairro da Floresta 

tem todas as condições de um bairro moderno e de 

qualidade. Tem um polidesportivo e um equipamento 

infantil, é servido por contentores enterrados, está 

preparado para recolha separativa dos resíduos e é a 

primeira zona da cidade a receber gás natural doméstico. 

  Localizado junto ao Bairro Marítimo, o Bairro da 

Floresta foi um investimento de 6 milhões e 800 mil 

euros (60% dos quais suportados pelo município).

Rua Vasco da Gama
em requalificação

A RUA Vasco da Gama, a principal artéria comercial de Porto Covo, 
ligada ao Largo Marquês de Pombal, está a ser objecto de 
requalificação desde o início de Abril. 
  A requalificação, um investimento no valor de 100 mil euros, que 
contribui para a maior qualidade de vida dos seus moradores e 
atractividade dos seu estabelecimentos comerciais, consiste na 
substituição do pavimento por uma nova calçada em calcário e 
granito e na introdução de novo mobiliário urbano. A rua, sem 
trânsito automóvel e sem necessidade de recurso a estrados de 
madeira, poderá ter esplanadas todo o ano.
  A obra decorrerá em dois meses, a tempo de estar concluída antes 
do início da época balnear.
  Todas as decisões tomadas sobre a intervenção - nomeadamente 
sobre o período em que devia decorrer - têm tido a participação dos 
moradores e comerciantes, em reuniões públicas realizadas na 
Cantina da Escola EB1 de Porto Covo, as mais recentes das quais 
nos dias 25 de Janeiro e 1 de Abril. 
  O maior incómodo provocado pela obra, que será realizada pela 
empresa Teodoro Gomes Alho & Filho, ocorrerá durante as 

Percebeiras com arranjos 
exteriores e parque infantil

A empreitada de arranjos exteriores do Loteamento das 
Percebeiras, com um custo de 230 mil euros, tem início ainda em 
Abril. A qualificação vai melhorar as condições de circulação da 
zona, reformular os espaços verdes, introduzir mobiliário urbano e 
pequenos espaços de lazer, criar um troço de ciclovia e alterar a 
iluminação pública. Será construído um parque infantil.

A segunda fase dos arranjos exteriores do Bairro D. Pedro 
I, um investimento de 103 630 euros, tem início em breve. 
Trata-se da segunda fase da qualificação do bairro, que 
serve os moradores e contribui para embelezar a entrada 
da cidade.

Segunda fase dos arranjos no 
Bairro D. Pedro I vai arrancar

Cemitério

Avenida D. Pedro I

Recreio da Escola n.º 1 coberto
A cobertura do recreio coberto da Escola EB1 n.º 1 de Sines foi 
colocada durante as férias da Páscoa. A intervenção conclui a 
obra, permitindo que os alunos se divirtam ao ar livre com mais 
condições e durante todo o ano. 

Arranjos exteriores da Escola n.º 2
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 já arrancou e estará pronta no 
início do Verão. A obra inclui a construção do campo de jogos 
com piso sintético e a reconversão dos espaços exteriores de 
uso comum e das zonas verdes. 

Casa de Velório em construção
A construção da Casa de Velório, junto ao Cemitério de Sines, 
prossegue em bom ritmo. Com um custo de 200 mil euros, a 
nova casa mortuária estará pronta, previsivelmente, no final de 
Maio. A actual casa de velório será reconvertida num espaço 
para a juventude.

OUTRAS OBRAS

Mais parques infantis
A Câmara Municipal de Sines vai instalar novos parques infantis 
na Baixa de São Pedro e nas Percebeiras. Está em curso a 
construção do novo pavimento do Parque Infantil de Porto Covo.

Abastecimento de água
O reforço do abastecimento de água ao Paiol continua em 
execução. Trata-se de uma empreitada no valor de 62 400 euros 
e espera-se que esteja concluída e operacional em Maio. 
Entretanto, foi concluído em Março o abastecimento de água à 
zona da Ilha do Pessegueiro.

Iluminação do centro histórico
 A última fase da iluminação do centro histórico de Sines começa 
a ser realizada no final de Abril.

Obras na Rua José Martins Ferreira
A Câmara Municipal de Sines vai iniciar em breve os arranjos 
exteriores na Rua José Martins Ferreira, no Bairro Marítimo.

Estabilização da falésia
A Câmara aprovou dia 19 de Janeiro o estudo de estabilização da 
falésia entre a Rua João de Deus e o Pontal. Está em execução o 
projecto.

Biblioteca/Centro de Artes com praceta
O quintalão situado por detrás do Centro de Artes - com uma 
superfície de 500 m2 - vai ser adquirido pelo município. No 
espaço será construída uma praceta que qualifica a zona 
envolvente e servirá como zona de lazer, convívio e actividades 
ligadas às artes.

Repavimentação de ruas em Maio
A autarquia vai proceder, em Maio, à repavimentação de algumas 
ruas na cidade de Sines e aldeia de Porto Covo.

CDH da Quinta dos Passarinhos. Tanque principal das Piscinas Municipais.

Vista do futuro bar panorâmico, no topo da Biblioteca.Átrio / Galeria de Exposições da Biblioteca / Centro de Artes.

Aspecto exterior da Biblioteca / Centro de Artes no final de Março. Bairro da Floresta.

Casa de Velório.

primeiras três semanas de Abril, quando se proceder ao 
levantamento do piso e à deslocação de areias. 
  Com a execução desta obra, a rua fica com uma imagem muito 
mais atractiva para o turismo. 

Cobertura no recreio coberto da Escola n.º 1.
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Rede Social conclui pré-diagnóstico
O documento, concluído em Dezembro, faz uma primeira sinalização dos principais 
problemas do concelho nas áreas sociais.

O CONSELHO Local de Acção Social de Sines 

concluiu, em Dezembro, no âmbito do Programa de 

Apoio à Implementação da Rede Social, o Pré-

Diagnóstico Social do Concelho de Sines.

  O Pré-Diagnóstico é um documento baseado em 

informação estatística e quantitativa sobre demografia, 

serviços e equipamentos de apoio nas áreas da acção 

social, habitação, saúde, etc., permitindo uma primeira 

sinalização dos principais problemas existentes no 

concelho.

  No que respeita aos idosos, estrato de população em 

crescimento no concelho, a principal necessidade 

identificada são os alojamentos colectivos (o Lar Prats 

possui uma lista de espera com mais de 500 inscritos), 

sendo também preciso encontrar mais respostas sociais 

ao nível do convívio, ocupação de tempos livres e lazer.

  A falta de uma rede de transportes públicos urbanos, 

que dificulta a deslocação de pessoas idosas dentro da 

cidade, será parcialmente colmatada com o serviço de 

transportes públicos a desenvolver em 2005 pela 

Câmara Municipal.

  Relativamente à primeira infância, a Rede Social 

conclui da existência de listas de espera para creche e 

para a inexistência de qualquer resposta e este nível em 

Agosto, quando creches e jardins-de-infância encerram.

  No que respeita à habitação, embora com 

melhorias provocadas pelos investimentos 

da autarquia na construção de habitação e a 

custos controlados, o documento aponta 

para a existência de muitos agregados 

familiares com dificuldades em adquirir 

casa, sendo as tipologias T2 e T3 as mais 

procuradas.

  Finalmente, o Pré-Diagnóstico recolheu 

dados que apontam para grandes carências 

ao nível dos recursos humanos na área da 

saúde e para um défice na cobertura da 

população por médico de família (ver 

abaixo).

  Segue-se no trabalho da Rede Social a 

realização de um diagnóstico participado, 

que aprofundará a avaliação das debilidades 

identificadas no pré-diagnóstico social e 

procurará definir os recursos existentes para 

as resolver.

  Dia 10 de Fevereiro, realizou-se na Junta de Freguesia 

de Sines um workshop sobre o pré-diagnóstico e as suas 

problemáticas. O workshop foi orientado por António 

Batista, investigador do Instituto Superior das Ciências 

do Trabalho e da Empresa, e contou com a presença de 

várias entidades das áreas da administração local, saúde, 

educação, entre outras.

  O documento integral do Pré-Diagnóstico Social do 

Concelho de Sines está disponível para download no 

n o v o  s i t e  d a  R e d e  S o c i a l :  w w w. m u n -

sines.pt/redesocial.

Abertas inscrições
para Cartão Social 
O Cartão Social do Munícipe de Sines destina-se às famílias 
mais carenciadas e oferece descontos em vários serviços 
prestados pela autarquia.

A CÂMARA Municipal de Sines está a receber desde o início 

do ano candidaturas ao Cartão Social do Munícipe de Sines, 

medida social criada pela autarquia com a finalidade de 

melhorar as condições de vida e a inserção social dos 

agregados familiares que vivam em situações de carência 

sócio-económica, permitindo-lhes beneficiar de descontos 

nos serviços prestados pela autarquia.

Quem pode beneficiar do cartão social?

Podem beneficiar do cartão social todos os cidadãos maiores 

de 18 anos recenseados e residentes no concelho de Sines que, 

vivendo sozinhos, aufiram rendimentos iguais ou inferiores à 

pensão social do regime não contributivo da segurança social 

em vigor para o ano a que respeita o cartão, ou que, 

integrando um agregado familiar, o rendimento por pessoa 

não ultrapasse aquele valor.

Onde se pode fazer a candidatura ao 

cartão social?

As candidaturas ao cartão social são 

feitas na Câmara Municipal de Sines, 

mediante o preenchimento de um 

impresso especialmente destinado a 

esse fim (a facultar gratuitamente pelo 

sector de Acção Social da Câmara 

Municipal de Sines), acompanhado de 

documentação comprovativa da 

situação económica e da composição do 

agregado familiar.

Quais são os principais benefícios 

deste cartão?

Redução até 75% na tarifa de consumo 

de água, redução até 50% na tarifa de 

conservação de esgotos, reduções em 

taxas de serviços municipais diversos, 

reduções em taxas de documentação 

variada, isenção e/ou redução de taxas 

de processos de habitação, redução em 

taxas de registo de viaturas, isenção da 

taxa de estacionamento reservado a deficientes.

Como poderá o beneficiário do cartão social usufruir 

destas regalias?

O beneficiário poderá usufruir destas regalias mediante a 

apresentação do cartão social nos respectivos serviços 

camarários

Qual é a validade do cartão social?

O cartão social tem a validade de um ano com possibilidade de 

renovação.

Onde se pode obter mais informações sobre o cartão 

social?

Mais informações no Sector de Acção Social da Câmara 

Municipal de Sines, através do número de telefone 269 630 

600.

Menos médicos, 
mais serviço 

EM 1982, com 11 médicos, o Centro de Saúde de Sines servia 
12230 utentes inscritos. Em 2004, com apenas sete médicos, 
trabalha para um total de 17830 utentes. Estes e outros números, 
que atestam o progressivo decréscimo dos técnicos de saúde, em 
sentido contrário do aumento do serviço prestado, foram o cerne 
da intervenção de Carlos Reis, director do Centro de Saúde de 
Sines, nas primeiras jornadas do centro, que se realizaram dia 25 
de Janeiro, no auditório da Administração do Porto de Sines. 
  Carlos Reis informou que, em 22 anos, os actos médicos 
(consultas, observações nas “urgências”, etc.) realizados no 
centro subiram de cerca de 23 500 para 60 mil, sobrecarregando 
um corpo médico e de enfermagem em que o quadro está longe 
de ser preenchido. O director do Centro de Saúde disse ainda que 
existem neste momento 6600 utentes sem médico de família.
  Presente nas jornadas, o coordenador da Sub-Região de Saúde 
de Setúbal, Emanuel Gomes Esteves, reconheceu as 
dificuldades sentidas pela escassez de técnicos do Centro.
  “Com o apoio da autarquia, conseguimos trazer três médicos 
para o concelho, uma das quais já se ausentou. Abrimos dois 
concursos, que ficaram desertos. Sines é atraente, mas ainda não 
para os médicos”, afirmou.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, disse 
conhecer as dificuldades do Centro de Saúde e dos seus 
profissionais e lamentou que “o desenvolvimento de Sines não 
tenha sido acompanhado de um desenvolvimento a nível dos 
serviços de saúde”.
  As jornadas contaram ainda com apresentações sobre o trabalho 
realizado pela Unidade de Saúde Pública, pelo corpo de 
enfermagem e pelos funcionários administrativos do Centro de 
Saúde de Sines.
  Um painel de convidados interveio de forma mais genérica sobre 
temas como a saúde infantil, o planeamento familiar, a depressão 
na adolescência, os cuidados paliativos, entre outros.

Carta Educativa em andamento
O Conselho Municipal de Educação realizado em Fevereiro assistiu à apresentação do 
projecto da Carta Educativa do Município de Sines e recolheu as principais preocupações 
sentidas pelas escolas e infantários na sua actividade.

A PRIMEIRA apresentação do projecto de Carta 

Educativa do Município e o ponto de situação da 

actividade das escolas de Sines dominaram os trabalhos da 

segunda reunião do Conselho Municipal de Educação, dia 

25 de Fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

  O Conselho Municipal da Educação, activo desde Abril 

de 2004, é o órgão consultivo do concelho em matéria de 

educação e reúne representantes das autarquias, 

ministério, escolas e infantários, pais, estudantes e outras 

entidades com relevante papel social.

  O acompanhamento e contribuição para a elaboração da 

Carta Educativa, o instrumento que vai orientar o 

ordenamento da rede educativa no futuro, é uma das suas 

principais atribuições nesta fase (ver caixa).

  Apoio à educação. O empenhamento do município na 

melhoria das condições de educação - que Manuel 

Coelho, presidente da Câmara Municipal, considerou a 

“principal prioridade de Sines, a par da saúde” - foi 

objecto de uma apresentação sobre os diversos tipos de 

apoio prestado às escolas e aos alunos.

  Os principais apoios concedidos aos jardins-de-infância 

integrados no Agrupamento Vertical das Escolas de Sines 

são feitos em refeições e na contratação de auxiliares de 

acção educativa, para o período não lectivo entre as 15h30 

e as 18h30.

  Em termos de 1.º ciclo do ensino básico, é concedido este 

ano lectivo apoio social escolar a 193 alunos carenciados, 

sensivelmente o mesmo número que em 2003/2004, 

quando o investimento da Câmara a este nível atingiu os 

47 600 euros. Foram publicadas em Fevereiro as listas 

provisórias de atribuição de bolsas de estudo a alunos do 

ensino superior, sendo 72 estudantes (85% das 

candidaturas) contemplados com bolsas de 700 euros, o 

que representa um investimento global de 50 400 euros.

  Em 2004/2005 os três refeitórios das escolas (n.º 1 e n.º 

2 de Sines e Porto Covo) estão a servir 321 refeições por 

dia.

  O programa de transportes escolares cobre 245 estud-

antes, 121 dos quais em circuitos especiais assegurados 

com viaturas e funcionários da Câmara.

  O programa de desporto escolar serve a totalidade dos 

alunos do pré-escolar e primeiro ciclo. Outro programa de 

apoio à educação, o “Programa de Sensibilização para a 

Música”,  em fase piloto, vai abranger todo o quarto ano 

da Escola EB1 n.º 1 de Sines durante o terceiro período 

(ver página 17). As “Oficinas Infantis de Expressão 

Dramática”, ministradas pelo Teatro do Mar, cobrem este 

ano 13 turmas do ensino básico.

Planear a escola do futuro
A Carta Educativa do Concelho de Sines é o instrumento de 
planeamento que, articulado com a Carta Desportiva e outros 
planos municipais, vai orientar as decisões do município no 
ordenamento da rede educativa.
  Os seus objectivos principais são promover a adequação da 
rede escolar, de modo a servir toda a população do concelho de 
modo equitativo, ordenar a expansão do sistema educativo em 
função do desenvolvimento económico, sócio-cultural e 
urbanístico e fundamentar tecnicamente as tomadas de decisão 
relativas à construção de novos empreendimentos, 
encerramento das escolas, reconversão e adaptação do parque 
e optimização da funcionalidade da rede existente e a sua 
expansão.
  O organismo executor da Carta Educativa é a Câmara 
Municipal, que promove a sua elaboração e propõe a sua 
aprovação à Assembleia Municipal. Para além deste organismo, 
existem outras entidades educativas (Comissão de 
Coordenação Regional, Ministério da Educação, Direcção 
Regional da Educação) com atribuições nas tarefas de 
planeamento e gestão do sistema.
  As entidades representadas no Conselho Municipal de 
Educação participam activamente na elaboração da Carta 

  Nota ainda para o trabalho 

realizado pela Junta de 

Freguesia de Sines no ATL “A 

Gaivota”, com actividades para 

180 crianças, e para a profunda 

requalificação do parque 

escolar levada a cabo pela 

Câmara Municipal, que tem 

como intervenções em curso 

os arranjos exteriores da Escola 

EB1 n.º 2 da Quinta dos 

Passarinhos e a montagem da 

cobertura do recreio da EB1 

n.º 1. Quando concluídas as 

obras  prev i s tas  es tarão 

investidos cerca de 1 milhão 

500 mil euros nas escolas 

primárias do concelho.

  Preocupações das escolas. As 

escolas do concelho deram 

conta no Conselho Municipal 

de  Educação  dos  s eus  

p r i n c i p a i s  p r o j e c t o s  e  

preocupações.

  Bernardette Almeida, 

presidente da Comissão 

Execu-tiva do Agrupamento 

Vertical das Escolas de Sines, 

expressou a preocupação pela 

falta de espaços na Escola EB1 

n.º 1 de Sines (12 salas para 18 

turmas) e no Jardim-de-

infância de Porto Covo. O 

p r e s i d e n t e  d a  C â m a r a  

informou da existência de 

espaço definido nos planos de 

pormenor das zonas Norte e 

Sul-Nascente de Sines para 

novas escolas.

  Bernardette Almeida descreveu os vários projectos 

extra-curriculares desenvolvidos e considerou o insucesso 

nas disciplinas de matemática e português (acima dos 

50% em todos os anos de escolaridade), o agravamento 

recente do comportamento dos alunos e o absentismo 

dos professores como situações que motivam 

preocupação nas escolas do agrupamento.

  Emérico Gonçalves, presidente do Conselho Executivo 

da Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto descreveu o 

que a escola tem feito para responder aos quatro 

principais problemas identificados: falta de métodos e 

hábitos de estudo, falta de civismo dentro e fora da sala de 

aula, falta de animação dos espaços escolares e falta de 

empenhamento dos encarregados de educação no 

percurso dos educandos. O professor, que considerou a 

subida de 147 lugares registada no ranking das escolas em 

2004 um sinal da qualidade do trabalho que está a ser 

feito, defendeu que a melhoria da escola também passa 

por uma maior responsabilização do aluno e pela 

recuperação da autoridade dos professores (ver entrevista 

nas páginas 16 e 17).

  Joaquim Marques, director da Escola Tecnológica do 

Litoral Alentejano, fez a apresentação da oferta curricular 

da instituição, para a qual diz serem necessárias 

instalações novas, e justificou o baixo aproveitamento 

com o nível de exigência da escola, “que só certifica quem 

tem realmente as qualificações necessárias”.

  Representando os jardins-de-infância com estatuto de 

instituição privada de solidariedade social (“O 

Pintainho” e “O Capuchinho”), a coordenadora 

pedagógica do “Pintainho”, Carla Santos, referiu como 

principais dificuldades destas instituições a falta de 

formação das auxiliares educativas, a falta de recursos 

humanos para apoiar crianças com necessidades 

educativas especiais e a ausência de ligação com o resto do 

pré-escolar. O agrupamento mostrou-se disponível para 

aprofundar esta ligação através de projectos comuns.

  Graça Dias, educadora do Centro Infantil “A 

Conchinha”, presente na reunião em representação da 

sua directora, deu conta das carências da instituição em 

termos de instalações, consideradas obsoletas, da 

necessidade de reduzir o número de crianças por 

educadora e do projecto educativo sobre a natureza, base 

curricular do trabalho para todas as crianças.

Educativa e na sua reconfiguração ao longo do tempo. Ficou 
decidida na reunião de 25 de Fevereiro a criação de equipas 
para o avanço imediato no diagnóstico da situação educativa e 
social do concelho.
  Documentação sobre a Carta Educativa, com principais 
orientações e pré-avaliação estatística da situação do concelho, 
está disponível para download no site www.mun-
sines.pt/educacao.

Apresentação da Carta Educativa no Conselho Municipal de Educação.

A falta de creches e jardins-de-infância em Agosto foi uma carência identificada no pré-diagnóstico da Rede Social.

1.ªs Jornadas do Centro de Saúde de Sines.

O candidatos ao Cartão Social devem dirigir-se ao sector de Acção Social da Câmara Municipal de Sines.

Escola Eb1 n.º 1 de Sines.
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Rede Social conclui pré-diagnóstico
O documento, concluído em Dezembro, faz uma primeira sinalização dos principais 
problemas do concelho nas áreas sociais.

O CONSELHO Local de Acção Social de Sines 

concluiu, em Dezembro, no âmbito do Programa de 

Apoio à Implementação da Rede Social, o Pré-

Diagnóstico Social do Concelho de Sines.

  O Pré-Diagnóstico é um documento baseado em 

informação estatística e quantitativa sobre demografia, 

serviços e equipamentos de apoio nas áreas da acção 

social, habitação, saúde, etc., permitindo uma primeira 

sinalização dos principais problemas existentes no 

concelho.

  No que respeita aos idosos, estrato de população em 

crescimento no concelho, a principal necessidade 

identificada são os alojamentos colectivos (o Lar Prats 

possui uma lista de espera com mais de 500 inscritos), 

sendo também preciso encontrar mais respostas sociais 

ao nível do convívio, ocupação de tempos livres e lazer.

  A falta de uma rede de transportes públicos urbanos, 

que dificulta a deslocação de pessoas idosas dentro da 

cidade, será parcialmente colmatada com o serviço de 

transportes públicos a desenvolver em 2005 pela 

Câmara Municipal.

  Relativamente à primeira infância, a Rede Social 

conclui da existência de listas de espera para creche e 

para a inexistência de qualquer resposta e este nível em 

Agosto, quando creches e jardins-de-infância encerram.

  No que respeita à habitação, embora com 

melhorias provocadas pelos investimentos 

da autarquia na construção de habitação e a 

custos controlados, o documento aponta 

para a existência de muitos agregados 

familiares com dificuldades em adquirir 

casa, sendo as tipologias T2 e T3 as mais 

procuradas.

  Finalmente, o Pré-Diagnóstico recolheu 

dados que apontam para grandes carências 

ao nível dos recursos humanos na área da 

saúde e para um défice na cobertura da 

população por médico de família (ver 

abaixo).

  Segue-se no trabalho da Rede Social a 

realização de um diagnóstico participado, 

que aprofundará a avaliação das debilidades 

identificadas no pré-diagnóstico social e 

procurará definir os recursos existentes para 

as resolver.

  Dia 10 de Fevereiro, realizou-se na Junta de Freguesia 

de Sines um workshop sobre o pré-diagnóstico e as suas 

problemáticas. O workshop foi orientado por António 

Batista, investigador do Instituto Superior das Ciências 

do Trabalho e da Empresa, e contou com a presença de 

várias entidades das áreas da administração local, saúde, 

educação, entre outras.

  O documento integral do Pré-Diagnóstico Social do 

Concelho de Sines está disponível para download no 

n o v o  s i t e  d a  R e d e  S o c i a l :  w w w. m u n -

sines.pt/redesocial.

Abertas inscrições
para Cartão Social 
O Cartão Social do Munícipe de Sines destina-se às famílias 
mais carenciadas e oferece descontos em vários serviços 
prestados pela autarquia.

A CÂMARA Municipal de Sines está a receber desde o início 

do ano candidaturas ao Cartão Social do Munícipe de Sines, 

medida social criada pela autarquia com a finalidade de 

melhorar as condições de vida e a inserção social dos 

agregados familiares que vivam em situações de carência 

sócio-económica, permitindo-lhes beneficiar de descontos 

nos serviços prestados pela autarquia.

Quem pode beneficiar do cartão social?

Podem beneficiar do cartão social todos os cidadãos maiores 

de 18 anos recenseados e residentes no concelho de Sines que, 

vivendo sozinhos, aufiram rendimentos iguais ou inferiores à 

pensão social do regime não contributivo da segurança social 

em vigor para o ano a que respeita o cartão, ou que, 

integrando um agregado familiar, o rendimento por pessoa 

não ultrapasse aquele valor.

Onde se pode fazer a candidatura ao 

cartão social?

As candidaturas ao cartão social são 

feitas na Câmara Municipal de Sines, 

mediante o preenchimento de um 

impresso especialmente destinado a 

esse fim (a facultar gratuitamente pelo 

sector de Acção Social da Câmara 

Municipal de Sines), acompanhado de 

documentação comprovativa da 

situação económica e da composição do 

agregado familiar.

Quais são os principais benefícios 

deste cartão?

Redução até 75% na tarifa de consumo 

de água, redução até 50% na tarifa de 

conservação de esgotos, reduções em 

taxas de serviços municipais diversos, 

reduções em taxas de documentação 

variada, isenção e/ou redução de taxas 

de processos de habitação, redução em 

taxas de registo de viaturas, isenção da 

taxa de estacionamento reservado a deficientes.

Como poderá o beneficiário do cartão social usufruir 

destas regalias?

O beneficiário poderá usufruir destas regalias mediante a 

apresentação do cartão social nos respectivos serviços 

camarários

Qual é a validade do cartão social?

O cartão social tem a validade de um ano com possibilidade de 

renovação.

Onde se pode obter mais informações sobre o cartão 

social?

Mais informações no Sector de Acção Social da Câmara 

Municipal de Sines, através do número de telefone 269 630 

600.

Menos médicos, 
mais serviço 

EM 1982, com 11 médicos, o Centro de Saúde de Sines servia 
12230 utentes inscritos. Em 2004, com apenas sete médicos, 
trabalha para um total de 17830 utentes. Estes e outros números, 
que atestam o progressivo decréscimo dos técnicos de saúde, em 
sentido contrário do aumento do serviço prestado, foram o cerne 
da intervenção de Carlos Reis, director do Centro de Saúde de 
Sines, nas primeiras jornadas do centro, que se realizaram dia 25 
de Janeiro, no auditório da Administração do Porto de Sines. 
  Carlos Reis informou que, em 22 anos, os actos médicos 
(consultas, observações nas “urgências”, etc.) realizados no 
centro subiram de cerca de 23 500 para 60 mil, sobrecarregando 
um corpo médico e de enfermagem em que o quadro está longe 
de ser preenchido. O director do Centro de Saúde disse ainda que 
existem neste momento 6600 utentes sem médico de família.
  Presente nas jornadas, o coordenador da Sub-Região de Saúde 
de Setúbal, Emanuel Gomes Esteves, reconheceu as 
dificuldades sentidas pela escassez de técnicos do Centro.
  “Com o apoio da autarquia, conseguimos trazer três médicos 
para o concelho, uma das quais já se ausentou. Abrimos dois 
concursos, que ficaram desertos. Sines é atraente, mas ainda não 
para os médicos”, afirmou.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, disse 
conhecer as dificuldades do Centro de Saúde e dos seus 
profissionais e lamentou que “o desenvolvimento de Sines não 
tenha sido acompanhado de um desenvolvimento a nível dos 
serviços de saúde”.
  As jornadas contaram ainda com apresentações sobre o trabalho 
realizado pela Unidade de Saúde Pública, pelo corpo de 
enfermagem e pelos funcionários administrativos do Centro de 
Saúde de Sines.
  Um painel de convidados interveio de forma mais genérica sobre 
temas como a saúde infantil, o planeamento familiar, a depressão 
na adolescência, os cuidados paliativos, entre outros.

Carta Educativa em andamento
O Conselho Municipal de Educação realizado em Fevereiro assistiu à apresentação do 
projecto da Carta Educativa do Município de Sines e recolheu as principais preocupações 
sentidas pelas escolas e infantários na sua actividade.

A PRIMEIRA apresentação do projecto de Carta 

Educativa do Município e o ponto de situação da 

actividade das escolas de Sines dominaram os trabalhos da 

segunda reunião do Conselho Municipal de Educação, dia 

25 de Fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

  O Conselho Municipal da Educação, activo desde Abril 

de 2004, é o órgão consultivo do concelho em matéria de 

educação e reúne representantes das autarquias, 

ministério, escolas e infantários, pais, estudantes e outras 

entidades com relevante papel social.

  O acompanhamento e contribuição para a elaboração da 

Carta Educativa, o instrumento que vai orientar o 

ordenamento da rede educativa no futuro, é uma das suas 

principais atribuições nesta fase (ver caixa).

  Apoio à educação. O empenhamento do município na 

melhoria das condições de educação - que Manuel 

Coelho, presidente da Câmara Municipal, considerou a 

“principal prioridade de Sines, a par da saúde” - foi 

objecto de uma apresentação sobre os diversos tipos de 

apoio prestado às escolas e aos alunos.

  Os principais apoios concedidos aos jardins-de-infância 

integrados no Agrupamento Vertical das Escolas de Sines 

são feitos em refeições e na contratação de auxiliares de 

acção educativa, para o período não lectivo entre as 15h30 

e as 18h30.

  Em termos de 1.º ciclo do ensino básico, é concedido este 

ano lectivo apoio social escolar a 193 alunos carenciados, 

sensivelmente o mesmo número que em 2003/2004, 

quando o investimento da Câmara a este nível atingiu os 

47 600 euros. Foram publicadas em Fevereiro as listas 

provisórias de atribuição de bolsas de estudo a alunos do 

ensino superior, sendo 72 estudantes (85% das 

candidaturas) contemplados com bolsas de 700 euros, o 

que representa um investimento global de 50 400 euros.

  Em 2004/2005 os três refeitórios das escolas (n.º 1 e n.º 

2 de Sines e Porto Covo) estão a servir 321 refeições por 

dia.

  O programa de transportes escolares cobre 245 estud-

antes, 121 dos quais em circuitos especiais assegurados 

com viaturas e funcionários da Câmara.

  O programa de desporto escolar serve a totalidade dos 

alunos do pré-escolar e primeiro ciclo. Outro programa de 

apoio à educação, o “Programa de Sensibilização para a 

Música”,  em fase piloto, vai abranger todo o quarto ano 

da Escola EB1 n.º 1 de Sines durante o terceiro período 

(ver página 17). As “Oficinas Infantis de Expressão 

Dramática”, ministradas pelo Teatro do Mar, cobrem este 

ano 13 turmas do ensino básico.

Planear a escola do futuro
A Carta Educativa do Concelho de Sines é o instrumento de 
planeamento que, articulado com a Carta Desportiva e outros 
planos municipais, vai orientar as decisões do município no 
ordenamento da rede educativa.
  Os seus objectivos principais são promover a adequação da 
rede escolar, de modo a servir toda a população do concelho de 
modo equitativo, ordenar a expansão do sistema educativo em 
função do desenvolvimento económico, sócio-cultural e 
urbanístico e fundamentar tecnicamente as tomadas de decisão 
relativas à construção de novos empreendimentos, 
encerramento das escolas, reconversão e adaptação do parque 
e optimização da funcionalidade da rede existente e a sua 
expansão.
  O organismo executor da Carta Educativa é a Câmara 
Municipal, que promove a sua elaboração e propõe a sua 
aprovação à Assembleia Municipal. Para além deste organismo, 
existem outras entidades educativas (Comissão de 
Coordenação Regional, Ministério da Educação, Direcção 
Regional da Educação) com atribuições nas tarefas de 
planeamento e gestão do sistema.
  As entidades representadas no Conselho Municipal de 
Educação participam activamente na elaboração da Carta 

  Nota ainda para o trabalho 

realizado pela Junta de 

Freguesia de Sines no ATL “A 

Gaivota”, com actividades para 

180 crianças, e para a profunda 

requalificação do parque 

escolar levada a cabo pela 

Câmara Municipal, que tem 

como intervenções em curso 

os arranjos exteriores da Escola 

EB1 n.º 2 da Quinta dos 

Passarinhos e a montagem da 

cobertura do recreio da EB1 

n.º 1. Quando concluídas as 

obras  prev i s tas  es tarão 

investidos cerca de 1 milhão 

500 mil euros nas escolas 

primárias do concelho.

  Preocupações das escolas. As 

escolas do concelho deram 

conta no Conselho Municipal 

de  Educação  dos  s eus  

p r i n c i p a i s  p r o j e c t o s  e  

preocupações.

  Bernardette Almeida, 

presidente da Comissão 

Execu-tiva do Agrupamento 

Vertical das Escolas de Sines, 

expressou a preocupação pela 

falta de espaços na Escola EB1 

n.º 1 de Sines (12 salas para 18 

turmas) e no Jardim-de-

infância de Porto Covo. O 

p r e s i d e n t e  d a  C â m a r a  

informou da existência de 

espaço definido nos planos de 

pormenor das zonas Norte e 

Sul-Nascente de Sines para 

novas escolas.

  Bernardette Almeida descreveu os vários projectos 

extra-curriculares desenvolvidos e considerou o insucesso 

nas disciplinas de matemática e português (acima dos 

50% em todos os anos de escolaridade), o agravamento 

recente do comportamento dos alunos e o absentismo 

dos professores como situações que motivam 

preocupação nas escolas do agrupamento.

  Emérico Gonçalves, presidente do Conselho Executivo 

da Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto descreveu o 

que a escola tem feito para responder aos quatro 

principais problemas identificados: falta de métodos e 

hábitos de estudo, falta de civismo dentro e fora da sala de 

aula, falta de animação dos espaços escolares e falta de 

empenhamento dos encarregados de educação no 

percurso dos educandos. O professor, que considerou a 

subida de 147 lugares registada no ranking das escolas em 

2004 um sinal da qualidade do trabalho que está a ser 

feito, defendeu que a melhoria da escola também passa 

por uma maior responsabilização do aluno e pela 

recuperação da autoridade dos professores (ver entrevista 

nas páginas 16 e 17).

  Joaquim Marques, director da Escola Tecnológica do 

Litoral Alentejano, fez a apresentação da oferta curricular 

da instituição, para a qual diz serem necessárias 

instalações novas, e justificou o baixo aproveitamento 

com o nível de exigência da escola, “que só certifica quem 

tem realmente as qualificações necessárias”.

  Representando os jardins-de-infância com estatuto de 

instituição privada de solidariedade social (“O 

Pintainho” e “O Capuchinho”), a coordenadora 

pedagógica do “Pintainho”, Carla Santos, referiu como 

principais dificuldades destas instituições a falta de 

formação das auxiliares educativas, a falta de recursos 

humanos para apoiar crianças com necessidades 

educativas especiais e a ausência de ligação com o resto do 

pré-escolar. O agrupamento mostrou-se disponível para 

aprofundar esta ligação através de projectos comuns.

  Graça Dias, educadora do Centro Infantil “A 

Conchinha”, presente na reunião em representação da 

sua directora, deu conta das carências da instituição em 

termos de instalações, consideradas obsoletas, da 

necessidade de reduzir o número de crianças por 

educadora e do projecto educativo sobre a natureza, base 

curricular do trabalho para todas as crianças.

Educativa e na sua reconfiguração ao longo do tempo. Ficou 
decidida na reunião de 25 de Fevereiro a criação de equipas 
para o avanço imediato no diagnóstico da situação educativa e 
social do concelho.
  Documentação sobre a Carta Educativa, com principais 
orientações e pré-avaliação estatística da situação do concelho, 
está disponível para download no site www.mun-
sines.pt/educacao.

Apresentação da Carta Educativa no Conselho Municipal de Educação.

A falta de creches e jardins-de-infância em Agosto foi uma carência identificada no pré-diagnóstico da Rede Social.

1.ªs Jornadas do Centro de Saúde de Sines.

O candidatos ao Cartão Social devem dirigir-se ao sector de Acção Social da Câmara Municipal de Sines.

Escola Eb1 n.º 1 de Sines.
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“O sistema educativo não está bem”
Emérico Gonçalves, presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária / 3.º CEB Poeta 
Al Berto identifica, em entrevista, os principais problemas e sucessos da sua escola. Para a 
melhoria do estado da educação em Portugal defende um pacto de regime entre os partidos 
representados no Parlamento.

Sineense - Na reunião do Conselho Municipal de 

Educação realizada no fim de Fevereiro, enumerou os 

principais problemas existentes na escola e as acções 

levadas a cabo para os combater. O primeiro desses 

problemas foi a falta de métodos e hábitos de estudo. O 

que foi feito para ajudar os estudantes a esse nível?

Emérico Gonçalves - O problema referido, falta de 

métodos e hábitos de estudo, numa vertente pode estar 

relacionado com problemas comportamentais e em que a 

intervenção se faz no âmbito dos Conselhos de Turma, e 

noutra, que tem a ver com dificuldades reais de 

aprendizagem, implica uma readaptação curricular, 

orientada no âmbito do grupos disciplinares.

  A sala de estudo é também um recurso fundamental de 

apoio para a operacionalização dos objectivos 

identificados subjacentes ao problema em causa. É um 

espaço apetrechado com meios informáticos, jogos 

didácticos e  dossiês com fichas de trabalho disponíveis 

para os alunos, sempre sob orientação de um professor. O 

objectivo é criar condições para que o aluno recupere na 

aprendizagem de conteúdos e, acima de tudo, nos métodos 

de estudo. 

 Por outro lado, pretende-se implementar o ensino 

diferenciado dentro da turma, fazendo-se adaptações no 

âmbito dos projectos curriculares, respondendo ao perfil 

de aprendizagens de cada turma, sem no entanto pôr em 

causa os programas. O que está em causa aqui é trabalhar 

numa dinâmica de definição de estratégias pedagógicas. 

Isto sobretudo no ensino básico. No ensino secundário as 

exigências são outras, pois é necessário apostar na 

autonomia e rigor das aprendizagens. O objectivo é 

preparar os alunos para os exames nacionais e o ingresso no 

ensino superior. 

  De realçar ainda o contributo da biblioteca escolar como 

espaço lúdico e de aprendizagens curriculares e paralelas.

Outro problema identificado foi a falta de civismo 

dentro e fora da sala de aula. Esta situação tem tido um 

agravamento que justifique séria preocupação? 

Não. Identificámos ocorrências graves no ano lectivo 

2002/2003. A partir de 2003/2004 tem-se verificado uma 

melhoria acentuada. Em todo o caso, há sempre situações 

pontuais a gerir. Por outro lado, nunca se pode pensar uma 

escola sem essa preocupação, até porque estamos a falar de 

adolescentes, uma idade muito complexa, caracterizada 

pela definição de identidades. 

Essa melhoria tem a ver com alguma acção levada a 

cabo pela escola?

Tem a ver sobretudo com abordagens a nível do Conselho 

de Turma, que diagnosticam situações complicadas, antes 

que se tornem realmente graves, procurando explicações 

para as suas causas. Para além de todas abordagens 

pedagógicas, é importante fazer perceber aos alunos que a 

sociedade possui regras. Temos que aprender a viver com 

eles de forma construtiva. Daí a importância do contributo 

do director de turma, peça fundamental neste processo. O 

outro interveniente é o presidente do Conselho Executivo, 

que tem por função, nos termos da lei, a condução dos 

processos de comportamentos desviantes, promotores da 

instabilidade nas relações interpessoais. A parte que me 

cabe é por vezes ingrata, mas necessária, porque implica 

procedimentos disciplinares, mas sempre com objectivos 

pedagógicos.

Considera que há pouca responsabilização do aluno e 

que os professores perderam a autoridade. Defende 

uma maior verticalização da relação entre professores e 

alunos?

Nós ainda fazemos parte de uma cultura em que processo 

educativo está centrado no aluno. Ora, o processo 

educativo envolve necessariamente várias pessoas e não 

apenas o aluno. Envolve o professor, o auxiliar de acção 

educativa, o funcionário administrativo e o próprio 

encarregado de educação. Na minha opinião, o processo 

educativo deve ser centrado não no aluno (como acontece 

agora), nem no professor (o que seria a verticalização, que 

não defendo) mas na relação entre o aluno e outros 

membros da comunidade educativa. Todos têm 

responsabi l idade no processo 

educativo. Esta mudança conceptual 

nas abordagens pedagógicas desvia o 

aluno do centro. Assim, é tão 

importante o aluno como o professor, 

ou os outros. A perspectiva de que 

tudo se deve direccionar para o aluno, 

e apenas em função do aluno, deixa de 

fazer sentido. Isto faz lembrar o 

exemplo da criança mimada. De facto, 

o aluno deve perceber que o outro, seja 

professor ou não, tem de ser 

respeitado, ouvido. E é nessa relação 

com outros que acredito que seja 

possível promover autonomia no 

aluno.

  Para que isso seja possível é necessária 

uma mudança cultural. E essa 

mudança cultural faz-se por um 

processo formativo, por uma política 

construtiva na definição de finalidades educativas, através 

de uma maior transparência no que diz respeito ao quadro 

normativo. Isso com certeza poderá contribuir para a 

mudança - ainda que lenta, como são as mudanças 

culturais - no sentido de um processo educativo centrado 

na boa relação entre todos os intervenientes.

Outro problema identificado foi a falta de 

empenhamento dos encarregados da educação. Porque 

é que os pais vão pouco à escola?

Os pais vêm de facto pouco à escola. É um problema 

antigo. Suponho que tem a ver com formas de organização 

económica das sociedades. As pessoas estão cada vez 

menos tempo em casa. Há pais que dizem claramente: “Eu 

não tenho onde pôr o meu filho”. Quando um pai ou mãe 

não vê a escola como espaço de aprendizagem de 

competências sociais, de conhecimentos científico-

humanísticos, etc., mas como um espaço onde o filho pode 

permanecer durante as horas em que não está em casa, a 

relação que mantêm com os filhos não é, em termos 

pedagógicos, saudável. E a escola também não consegue 

ter o retorno do que o pai pensa em relação à educação do 

próprio filho.

  Um dos indicadores de tudo isto é a ausência dos pais das 

reuniões que fazemos na escola, no mínimo, três vezes por 

ano lectivo. Além disso, o director de turma está 

disponível, semanalmente, para receber os pais e são 

poucos os que vêm à escola, e quando vêm são os dos bons 

alunos. É importante que todos venham. Por vezes é 

necessário entender o que se passa com determinado 

aluno. O pai e o director de turma podem ajudar a 

encontrar explicações e soluções em conjunto.

A escola teve uma subida grande (147 lugares) no 

ranking nacional de 2004. Que importância lhe 

atribui?

Identificaram-se os problemas e foram dadas orientações 

pedagógicas para resolver esses problemas, apostando 

num maior rigor no ensino secundário. Em todo o caso o 

ranking representa uma parcela, ainda que razoável, não 

inteiramente representativa da população estudantil. Há 

alunos que abandonam o ensino, outros que optam pelo 

ensino profissional. Tudo isto é realidade escolar.

  Estamos certos, portanto, que não foram resolvidos todos 

os problemas. E não quer dizer que no próximo ano não 

haja uma regressão no ranking. É um processo que deve ser 

analisado ano após ano e procurar identificar os problemas 

ou definir as soluções que estarão por detrás das evoluções 

ou regressões.

Este ano, são inauguradas a Biblioteca / Centro de 

Artes e as novas piscinas. Que importância atribui a 

esses novos equipamentos?

Uma importância fundamental. Primeiro, porque o 

Centro de Artes e a Biblioteca são espaços culturais que 

não existiam efectivamente em Sines. Podemos falar de 

alguns esforços, mas não podemos dizer que havia um 

espaço de afirmação da cultura por excelência em Sines. 

Acredito que as escolas podem servir-se desses espaços 

como instrumentos pedagógicos importantes e contribuir 

também para a sua vitalidade.

  A piscina é outro equipamento de grande importância 

para a Escola Secundária, ainda para mais pela sua 

proximidade geográfica. Espero, futuramente, discutir 

protocolos com a Câmara no sentido de tornar mais rico o 

nosso desporto escolar e a prática da educação física.

  

Considera a escola, ela própria, bem equipada?

Não estamos mal equipados. Temos feito um esforço 

extraordinário ao nível da informatização desde 

2002/2003, com o apoio da Direcção Regional de 

Educação do Alentejo, mas também com um grande 

esforço do orçamento da escola. Na altura só tínhamos 

Emérico Gonçalves.

duas salas de informática, agora temos cinco. Não tínhamos 

rede informática e agora já temos uma rede pedagógica e 

outra administrativa. A rede pedagógica, ainda numa fase 

inicial, liga as salas de informática, as salas de estudo, a 

biblioteca e, nos próximos meses, abrangerá os 

laboratórios. O objectivo é fazer com que os recursos 

informáticos sejam facilitadores das aprendizagens a todos 

os níveis.

  Pretendemos também, futuramente, transformar os 

antigos balneários em oficinas. Existe por parte da Direcção 

Regional a vontade de fazer essas obras. Será muito útil no 

sentido de promovermos cursos tecnológicos ou 

profissionais. 

  Contamos, brevemente, pôr a funcionar o sistema digital 

de cartões, ainda na fase de instalação. A escola dispõe do 

programa “Prodesis” ainda numa fase de arranque, 

prevendo-se a implementação dos sumários digitais e 

outras funcionalidades informáticas, que permitirão 

aproximar os encarregados de educação dos seus educandos 

através da Internet. 

Que importância atribui ao trabalho da Carta 

Educativa do Município agora iniciado?

Fundamental, porque implica estabelecer compromissos 

entre os diversos intervenientes no processo educativo. A 

escola tem que deixar de ser um espaço fechado em si 

próprio. A escola é mais um espaço da comunidade, logo 

deve interagir com ela. 

O coordenador do Centro da Área Educativa, António 

Borralho, presente no Conselho Municipal de 

Educação, disse que em termos de educação estamos 

pior hoje do que estávamos no final dos anos 70. 

Partilha dessa opinião? O que espera da acção do novo 

governo?

O sistema educativo não está bem. Primeiro, pelo caos 

legislativo em que vivemos. Segundo, porque assistimos a 

reformas contínuas sem se avançar para uma reforma séria, 

que resultasse necessariamente de um pacto entre os 

diversos partidos com assento parlamentar, no sentido de se 

estabelecerem compromissos de cumprimento de uma 

reforma num prazo alargado, necessariamente de 10 a 15 

anos. Porque só se consegue avaliar a dimensão de uma 

reforma e as suas consequências a longo prazo. Estamos 

falar de humanos e não de um produto fabril.

  Outro aspecto importante é a avaliação do desempenho 

dos professores. Isso implicará acabar com a actual 

avaliação de desempenho, que efectivamente não o é. É, 

quando muito, o preenchimento de alguns requisitos 

administrativos, nada mais. Por outro lado, deve-se pensar 

numa avaliação do desempenho da escola, no sentido de 

responsabilizar os professores, os auxiliares de acção 

educativa, os funcionários administrativos, os alunos e os 

encarregados de educação.

  Para além disto, é importante um bom sistema de 

colocação dos professores. Acredito que este concurso que 

se está a iniciar corra bem, porque resultou da anulação de 

erros identificados no ano anterior. É um bom contributo. 

Mas, acima de tudo, o objectivo da colocação dos 

professores deve ser o da sua colocação efectiva nas escolas. 

Um professor que não esteja na sua própria escola não está 

motivado. Comparando com algumas escolas do interior 

alentejano, já é bom termos uma taxa de fixação que ronda 

os 55/60%. Em todo o caso, não deixa de ser um problema. 

Há professores que vêm do norte. Até acredito que muitos 

deles se motivassem a fixar em Sines, se fosse garantida a sua 

permanência na escola. É, de facto, o outro grande 

problema que deve ser revisto.

Câmara promove projecto
de expressão musical

A CÂMARA Municipal de Sines vai promover um projecto 

de expressão musical para os alunos do primeiro ciclo das 

escolas do concelho. Denominado “Crescer com música”, o 

projecto visa suprir as carências deste grau de ensino, onde, 

embora prevista no currículo nacional, a expressão musical 

é praticamente inexistente.

  O projecto, apresentado pelo presidente da CMS, Manuel 

Coelho, à direcção do Agrupamento Vertical das Escolas de 

Sines e às associações de pais, que o consideraram muito 

interessante, foi concebido pela professora de Expressão 

Musical Maria José Nogueira da Silva, contratada pela 

autarquia.

  O projecto decorrerá em três fases.

  A primeira fase realiza-se já no terceiro período deste ano 

lectivo, em que todas as turmas do quarto ano das duas 

escolas básicas da cidade terão uma sessão semanal de uma 

hora.

  A segunda fase, prevista para o ano lectivo 2005/2006, 

abrangerá os alunos dos quarto e terceiro ano de todas as 

escolas básicas do concelho.

  Na terceira fase, a concretizar em 2006/2007, realizam-se 

sessões de expressão musical para todas as turmas do ensino 

básico e para as turmas do último ano do pré-escolar.

  Utilizando a voz, o corpo e os instrumentos, os alunos vão 

ouvir, interpretar e compor. Algumas das competências que 

se pretende que adquiram são: cantar e tocar as suas 

músicas e as dos outros, seleccionar e organizar diferentes 

materiais sonoros para expressar diferentes ideias e 

sentimentos, aprender noções de ritmo, melodia e 

harmonia, identificar e descrever sons e peças musicais de 

diferentes estilos, identificar diferentes culturas musicais, 

etc.

  A apresentação final da primeira fase do projecto decorrerá 

na Festa da Educação. A segunda fase poderá contemplar a 

gravação de um CD sobre músicas do mundo ou do 

cancioneiro popular.

Parcerias pedagógicas ajudam
alunos com dificuldades
A CÂMARA Municipal de Sines, o Agrupamento 

Vertical de Escolas de Sines, os Serviços Sociais de 

Acção Social e as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 de Sines, vão 

juntar-se na criação de parcerias pedagógicas. O 

protocolo visa encontrar e garantir formas de ajudar os 

alunos que, por algum motivo (necessidades educativas 

especiais, dificuldades de comportamento e integração, 

etc.) estão mais afastados do processo de aprendizagem 

ou de uma boa interacção social. 

  A Câmara Municipal de Sines participa no projecto 

através de apoio em recursos humanos (nomea-

damente através de uma psicóloga educacional), apoio 

financeiro e transporte para as deslocações dos alunos 

para algumas das actividades.

  Os resultados da edição 2003/2004 do projecto, 

coordenado pela professora Ana Elias, foram 

apresentados na Jornada de Reflexão “Pensar a Criança, 

Pensar o Futuro”, realizado em Outubro, pela 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sines. 

Diminuição do absentismo, melhoria da interacção 

entre os professores e os alunos e entre os alunos e a 

escola, maior sucesso na aprendizagem (sobretudo das 

autonomias pessoais) e uma redução generalizada dos 

comportamentos de risco foram os resultados mais 

positivos do projecto.

Escola Secundária / 3.º CEB Poeta Al Berto.

O projecto “Crescer com Música” começa já no terceiro período deste ano lectivo.
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“O sistema educativo não está bem”
Emérico Gonçalves, presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária / 3.º CEB Poeta 
Al Berto identifica, em entrevista, os principais problemas e sucessos da sua escola. Para a 
melhoria do estado da educação em Portugal defende um pacto de regime entre os partidos 
representados no Parlamento.

Sineense - Na reunião do Conselho Municipal de 

Educação realizada no fim de Fevereiro, enumerou os 

principais problemas existentes na escola e as acções 

levadas a cabo para os combater. O primeiro desses 

problemas foi a falta de métodos e hábitos de estudo. O 

que foi feito para ajudar os estudantes a esse nível?

Emérico Gonçalves - O problema referido, falta de 

métodos e hábitos de estudo, numa vertente pode estar 

relacionado com problemas comportamentais e em que a 

intervenção se faz no âmbito dos Conselhos de Turma, e 

noutra, que tem a ver com dificuldades reais de 

aprendizagem, implica uma readaptação curricular, 

orientada no âmbito do grupos disciplinares.

  A sala de estudo é também um recurso fundamental de 

apoio para a operacionalização dos objectivos 

identificados subjacentes ao problema em causa. É um 

espaço apetrechado com meios informáticos, jogos 

didácticos e  dossiês com fichas de trabalho disponíveis 

para os alunos, sempre sob orientação de um professor. O 

objectivo é criar condições para que o aluno recupere na 

aprendizagem de conteúdos e, acima de tudo, nos métodos 

de estudo. 

 Por outro lado, pretende-se implementar o ensino 

diferenciado dentro da turma, fazendo-se adaptações no 

âmbito dos projectos curriculares, respondendo ao perfil 

de aprendizagens de cada turma, sem no entanto pôr em 

causa os programas. O que está em causa aqui é trabalhar 

numa dinâmica de definição de estratégias pedagógicas. 

Isto sobretudo no ensino básico. No ensino secundário as 

exigências são outras, pois é necessário apostar na 

autonomia e rigor das aprendizagens. O objectivo é 

preparar os alunos para os exames nacionais e o ingresso no 

ensino superior. 

  De realçar ainda o contributo da biblioteca escolar como 

espaço lúdico e de aprendizagens curriculares e paralelas.

Outro problema identificado foi a falta de civismo 

dentro e fora da sala de aula. Esta situação tem tido um 

agravamento que justifique séria preocupação? 

Não. Identificámos ocorrências graves no ano lectivo 

2002/2003. A partir de 2003/2004 tem-se verificado uma 

melhoria acentuada. Em todo o caso, há sempre situações 

pontuais a gerir. Por outro lado, nunca se pode pensar uma 

escola sem essa preocupação, até porque estamos a falar de 

adolescentes, uma idade muito complexa, caracterizada 

pela definição de identidades. 

Essa melhoria tem a ver com alguma acção levada a 

cabo pela escola?

Tem a ver sobretudo com abordagens a nível do Conselho 

de Turma, que diagnosticam situações complicadas, antes 

que se tornem realmente graves, procurando explicações 

para as suas causas. Para além de todas abordagens 

pedagógicas, é importante fazer perceber aos alunos que a 

sociedade possui regras. Temos que aprender a viver com 

eles de forma construtiva. Daí a importância do contributo 

do director de turma, peça fundamental neste processo. O 

outro interveniente é o presidente do Conselho Executivo, 

que tem por função, nos termos da lei, a condução dos 

processos de comportamentos desviantes, promotores da 

instabilidade nas relações interpessoais. A parte que me 

cabe é por vezes ingrata, mas necessária, porque implica 

procedimentos disciplinares, mas sempre com objectivos 

pedagógicos.

Considera que há pouca responsabilização do aluno e 

que os professores perderam a autoridade. Defende 

uma maior verticalização da relação entre professores e 

alunos?

Nós ainda fazemos parte de uma cultura em que processo 

educativo está centrado no aluno. Ora, o processo 

educativo envolve necessariamente várias pessoas e não 

apenas o aluno. Envolve o professor, o auxiliar de acção 

educativa, o funcionário administrativo e o próprio 

encarregado de educação. Na minha opinião, o processo 

educativo deve ser centrado não no aluno (como acontece 

agora), nem no professor (o que seria a verticalização, que 

não defendo) mas na relação entre o aluno e outros 

membros da comunidade educativa. Todos têm 

responsabi l idade no processo 

educativo. Esta mudança conceptual 

nas abordagens pedagógicas desvia o 

aluno do centro. Assim, é tão 

importante o aluno como o professor, 

ou os outros. A perspectiva de que 

tudo se deve direccionar para o aluno, 

e apenas em função do aluno, deixa de 

fazer sentido. Isto faz lembrar o 

exemplo da criança mimada. De facto, 

o aluno deve perceber que o outro, seja 

professor ou não, tem de ser 

respeitado, ouvido. E é nessa relação 

com outros que acredito que seja 

possível promover autonomia no 

aluno.

  Para que isso seja possível é necessária 

uma mudança cultural. E essa 

mudança cultural faz-se por um 

processo formativo, por uma política 

construtiva na definição de finalidades educativas, através 

de uma maior transparência no que diz respeito ao quadro 

normativo. Isso com certeza poderá contribuir para a 

mudança - ainda que lenta, como são as mudanças 

culturais - no sentido de um processo educativo centrado 

na boa relação entre todos os intervenientes.

Outro problema identificado foi a falta de 

empenhamento dos encarregados da educação. Porque 

é que os pais vão pouco à escola?

Os pais vêm de facto pouco à escola. É um problema 

antigo. Suponho que tem a ver com formas de organização 

económica das sociedades. As pessoas estão cada vez 

menos tempo em casa. Há pais que dizem claramente: “Eu 

não tenho onde pôr o meu filho”. Quando um pai ou mãe 

não vê a escola como espaço de aprendizagem de 

competências sociais, de conhecimentos científico-

humanísticos, etc., mas como um espaço onde o filho pode 

permanecer durante as horas em que não está em casa, a 

relação que mantêm com os filhos não é, em termos 

pedagógicos, saudável. E a escola também não consegue 

ter o retorno do que o pai pensa em relação à educação do 

próprio filho.

  Um dos indicadores de tudo isto é a ausência dos pais das 

reuniões que fazemos na escola, no mínimo, três vezes por 

ano lectivo. Além disso, o director de turma está 

disponível, semanalmente, para receber os pais e são 

poucos os que vêm à escola, e quando vêm são os dos bons 

alunos. É importante que todos venham. Por vezes é 

necessário entender o que se passa com determinado 

aluno. O pai e o director de turma podem ajudar a 

encontrar explicações e soluções em conjunto.

A escola teve uma subida grande (147 lugares) no 

ranking nacional de 2004. Que importância lhe 

atribui?

Identificaram-se os problemas e foram dadas orientações 

pedagógicas para resolver esses problemas, apostando 

num maior rigor no ensino secundário. Em todo o caso o 

ranking representa uma parcela, ainda que razoável, não 

inteiramente representativa da população estudantil. Há 

alunos que abandonam o ensino, outros que optam pelo 

ensino profissional. Tudo isto é realidade escolar.

  Estamos certos, portanto, que não foram resolvidos todos 

os problemas. E não quer dizer que no próximo ano não 

haja uma regressão no ranking. É um processo que deve ser 

analisado ano após ano e procurar identificar os problemas 

ou definir as soluções que estarão por detrás das evoluções 

ou regressões.

Este ano, são inauguradas a Biblioteca / Centro de 

Artes e as novas piscinas. Que importância atribui a 

esses novos equipamentos?

Uma importância fundamental. Primeiro, porque o 

Centro de Artes e a Biblioteca são espaços culturais que 

não existiam efectivamente em Sines. Podemos falar de 

alguns esforços, mas não podemos dizer que havia um 

espaço de afirmação da cultura por excelência em Sines. 

Acredito que as escolas podem servir-se desses espaços 

como instrumentos pedagógicos importantes e contribuir 

também para a sua vitalidade.

  A piscina é outro equipamento de grande importância 

para a Escola Secundária, ainda para mais pela sua 

proximidade geográfica. Espero, futuramente, discutir 

protocolos com a Câmara no sentido de tornar mais rico o 

nosso desporto escolar e a prática da educação física.

  

Considera a escola, ela própria, bem equipada?

Não estamos mal equipados. Temos feito um esforço 

extraordinário ao nível da informatização desde 

2002/2003, com o apoio da Direcção Regional de 

Educação do Alentejo, mas também com um grande 

esforço do orçamento da escola. Na altura só tínhamos 

Emérico Gonçalves.

duas salas de informática, agora temos cinco. Não tínhamos 

rede informática e agora já temos uma rede pedagógica e 

outra administrativa. A rede pedagógica, ainda numa fase 

inicial, liga as salas de informática, as salas de estudo, a 

biblioteca e, nos próximos meses, abrangerá os 

laboratórios. O objectivo é fazer com que os recursos 

informáticos sejam facilitadores das aprendizagens a todos 

os níveis.

  Pretendemos também, futuramente, transformar os 

antigos balneários em oficinas. Existe por parte da Direcção 

Regional a vontade de fazer essas obras. Será muito útil no 

sentido de promovermos cursos tecnológicos ou 

profissionais. 

  Contamos, brevemente, pôr a funcionar o sistema digital 

de cartões, ainda na fase de instalação. A escola dispõe do 

programa “Prodesis” ainda numa fase de arranque, 

prevendo-se a implementação dos sumários digitais e 

outras funcionalidades informáticas, que permitirão 

aproximar os encarregados de educação dos seus educandos 

através da Internet. 

Que importância atribui ao trabalho da Carta 

Educativa do Município agora iniciado?

Fundamental, porque implica estabelecer compromissos 

entre os diversos intervenientes no processo educativo. A 

escola tem que deixar de ser um espaço fechado em si 

próprio. A escola é mais um espaço da comunidade, logo 

deve interagir com ela. 

O coordenador do Centro da Área Educativa, António 

Borralho, presente no Conselho Municipal de 

Educação, disse que em termos de educação estamos 

pior hoje do que estávamos no final dos anos 70. 

Partilha dessa opinião? O que espera da acção do novo 

governo?

O sistema educativo não está bem. Primeiro, pelo caos 

legislativo em que vivemos. Segundo, porque assistimos a 

reformas contínuas sem se avançar para uma reforma séria, 

que resultasse necessariamente de um pacto entre os 

diversos partidos com assento parlamentar, no sentido de se 

estabelecerem compromissos de cumprimento de uma 

reforma num prazo alargado, necessariamente de 10 a 15 

anos. Porque só se consegue avaliar a dimensão de uma 

reforma e as suas consequências a longo prazo. Estamos 

falar de humanos e não de um produto fabril.

  Outro aspecto importante é a avaliação do desempenho 

dos professores. Isso implicará acabar com a actual 

avaliação de desempenho, que efectivamente não o é. É, 

quando muito, o preenchimento de alguns requisitos 

administrativos, nada mais. Por outro lado, deve-se pensar 

numa avaliação do desempenho da escola, no sentido de 

responsabilizar os professores, os auxiliares de acção 

educativa, os funcionários administrativos, os alunos e os 

encarregados de educação.

  Para além disto, é importante um bom sistema de 

colocação dos professores. Acredito que este concurso que 

se está a iniciar corra bem, porque resultou da anulação de 

erros identificados no ano anterior. É um bom contributo. 

Mas, acima de tudo, o objectivo da colocação dos 

professores deve ser o da sua colocação efectiva nas escolas. 

Um professor que não esteja na sua própria escola não está 

motivado. Comparando com algumas escolas do interior 

alentejano, já é bom termos uma taxa de fixação que ronda 

os 55/60%. Em todo o caso, não deixa de ser um problema. 

Há professores que vêm do norte. Até acredito que muitos 

deles se motivassem a fixar em Sines, se fosse garantida a sua 

permanência na escola. É, de facto, o outro grande 

problema que deve ser revisto.

Câmara promove projecto
de expressão musical

A CÂMARA Municipal de Sines vai promover um projecto 

de expressão musical para os alunos do primeiro ciclo das 

escolas do concelho. Denominado “Crescer com música”, o 

projecto visa suprir as carências deste grau de ensino, onde, 

embora prevista no currículo nacional, a expressão musical 

é praticamente inexistente.

  O projecto, apresentado pelo presidente da CMS, Manuel 

Coelho, à direcção do Agrupamento Vertical das Escolas de 

Sines e às associações de pais, que o consideraram muito 

interessante, foi concebido pela professora de Expressão 

Musical Maria José Nogueira da Silva, contratada pela 

autarquia.

  O projecto decorrerá em três fases.

  A primeira fase realiza-se já no terceiro período deste ano 

lectivo, em que todas as turmas do quarto ano das duas 

escolas básicas da cidade terão uma sessão semanal de uma 

hora.

  A segunda fase, prevista para o ano lectivo 2005/2006, 

abrangerá os alunos dos quarto e terceiro ano de todas as 

escolas básicas do concelho.

  Na terceira fase, a concretizar em 2006/2007, realizam-se 

sessões de expressão musical para todas as turmas do ensino 

básico e para as turmas do último ano do pré-escolar.

  Utilizando a voz, o corpo e os instrumentos, os alunos vão 

ouvir, interpretar e compor. Algumas das competências que 

se pretende que adquiram são: cantar e tocar as suas 

músicas e as dos outros, seleccionar e organizar diferentes 

materiais sonoros para expressar diferentes ideias e 

sentimentos, aprender noções de ritmo, melodia e 

harmonia, identificar e descrever sons e peças musicais de 

diferentes estilos, identificar diferentes culturas musicais, 

etc.

  A apresentação final da primeira fase do projecto decorrerá 

na Festa da Educação. A segunda fase poderá contemplar a 

gravação de um CD sobre músicas do mundo ou do 

cancioneiro popular.

Parcerias pedagógicas ajudam
alunos com dificuldades
A CÂMARA Municipal de Sines, o Agrupamento 

Vertical de Escolas de Sines, os Serviços Sociais de 

Acção Social e as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 de Sines, vão 

juntar-se na criação de parcerias pedagógicas. O 

protocolo visa encontrar e garantir formas de ajudar os 

alunos que, por algum motivo (necessidades educativas 

especiais, dificuldades de comportamento e integração, 

etc.) estão mais afastados do processo de aprendizagem 

ou de uma boa interacção social. 

  A Câmara Municipal de Sines participa no projecto 

através de apoio em recursos humanos (nomea-

damente através de uma psicóloga educacional), apoio 

financeiro e transporte para as deslocações dos alunos 

para algumas das actividades.

  Os resultados da edição 2003/2004 do projecto, 

coordenado pela professora Ana Elias, foram 

apresentados na Jornada de Reflexão “Pensar a Criança, 

Pensar o Futuro”, realizado em Outubro, pela 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sines. 

Diminuição do absentismo, melhoria da interacção 

entre os professores e os alunos e entre os alunos e a 

escola, maior sucesso na aprendizagem (sobretudo das 

autonomias pessoais) e uma redução generalizada dos 

comportamentos de risco foram os resultados mais 

positivos do projecto.

Escola Secundária / 3.º CEB Poeta Al Berto.

O projecto “Crescer com Música” começa já no terceiro período deste ano lectivo.
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Os melhores ginastas
do sul do país são de Sines
O Ginásio Clube de Sines, com 13 medalhas de ouro, e o Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro, com 
duas, brilharam nos regionais de Duplo Mini Trampolim e Tumbling. Nicole Pacheco estreou-se como sénior 
e prepara a participação nos Mundiais do Outono.

Nadadoras do CNLA e 
Vasco sobem de divisão

A equipa feminina do Clube de Natação do Litoral Alentejano 
subiu à segunda divisão nacional. Nos Campeonatos Nacionais 
de Clubes das III e IV Divisões realizado dias 5 e 6 de Fevereiro 
em Santarém, a equipa com sede em Sines foi a terceira 
classificada entre 24 equipas. Ana Rita Boavista conseguiu o 
resultado individual de maior destaque, com a vitória nos 200m 
estilos. Foram ainda responsáveis pelo êxito as atletas Ana 
Catarina Boavista, Cristina Ventura, Filipa Afonso, Joana 
Vilhena, Keissy Sousa, Lúcia Fonte e Sara Rodrigues. 
  Na mesma competição, as nadadoras do Vasco da Gama AC 
conseguiram subir da quarta para a terceira divisão. A equipa, 
composta por Joana Santa, Monique Fernandes, Susana 
Mateus, Zita Moreira, Filipa Rato e Joana Meyer, ficou em 
terceiro lugar. A equipa masculina do clube manteve-se na III 
Divisão.

Instituto do Desporto 
homenageia Vasco

O Vasco da Gama Atlético Clube e, mais precisamente, a sua 
secção de hóquei em patins, foram homenageados no fim do ano 
2004, pelo Instituto do Desporto de Portugal. O mérito do clube 
na formação de jovens atletas, muitos dos quais em  posições de 
destaque na modalidade em Portugal, foi o motivo da 
homenagem. Neste momento a equipa sénior de hóquei do 
Vasco, que resulta desse trabalho de formação, disputa o grupo 
de apuramento de subida à primeira divisão, o que significa, em 
termos competitivos, o ponto mais alto da história do clube na 
modalidade.

A GINÁSTICA de Sines esteve em grande em Fevereiro e 

Março. Nos Campeonatos Regionais de Duplo Mini 

Trampolim e Tumbling, realizados dia 6 de Março, no 

Pinhal Novo, o Ginásio Clube de Sines confirmou o seu 

estatuto de melhor secção de ginástica do sul do país, 

conquistando oito medalhas de ouro individuais e cinco 

por equipas, entre um total de 25 posições no pódio.

  Foram campeões individuais em duplo mini trampolim 

Beatriz Martins (iniciados), Esmeralda Pereira e José 

Gonçalves (juvenis), Miguel Gonçalves (júnior), Mário 

Andebol juvenil sobe

O Andebol Clube de Sines, com o apoio da CMS, organizou dia 
12 de Fevereiro, no Pavilhão dos Desportos a terceira 
concentração da segunda fase do Campeonato Inter-regional de 
Juvenis. O dia desportivo, que incluiu jogos entre as equipas do 
Vitória FC, do Juventude AC, do U. Progresso, do CD 
Olhanenses, do CCP Serpa e do clube anfitrião, foi também 
ocasião para a entrega à equipa juvenil do Andebol Clube de 
Sines do troféu de segundo classificado da época 2003/2004, a 
que correspondeu a subida ao campeonato nacional da segunda 
divisão. 

Porto Covo corre bem

A secção de atletismo do Clube Desportivo de Porto Covo está a 
obter excelentes classificações nas provas em que tem 
participado. A atleta em maior destaque, Vanessa Pratas 
(juniores femininos), foi terceira no Campeonato Regional Curto 
(Absolutos) realizado em Palmela dia 16 de Janeiro, venceu o 7.º 
Corta-mato do Clube Olímpico de Lagos, que teve lugar naquele 
cidade algarvia, dia 13 de Fevereiro, e foi terceira no corta-mato 
do Barão de São João (16 de Janeiro). 

Sineense campeão 
regional de kickboxing

SINES tem um novo campeão de kickboxing. O júnior Fábio 
Costa, de 17 anos, venceu, dia 5 de Março, na Costa da 
Caparica, o Campeonato Regional da modalidade, a primeira 
prova em que competiu. Treinado por João Calão e Vítor 
Seromenho, no Ginásio Atenas, começou a praticar kickboxing 
há três anos e meio e vai participar, dia 7 de Maio, no 
campeonato nacional.

SINES voltou, dia 12 de Março, a ser palco de um 

evento de corridas em patins. No Complexo 

Desportivo Municipal teve lugar a segunda jornada do 

Campeonato Regional de Corridas em Patins, uma 

organização do Ginásio Clube de Sines. 

  Em termos de resultados de atletas locais, o destaque 

vai para Rodrigo Costa (juniores-cadetes masculinos), 

com um segundo lugar em 1500m e um terceiro em 

3000m. 

  Dias 30 de Abril e 1 de Maio, na Avenida Vasco da 

Gama, realiza-se o Campeonato Nacional de Estrada 

(infantis / cadetes / absolutos).

Sines recebeu, dia 12 de Fevereiro, a terceira etapa do Grande Prémio Internacional de Ciclismo da Costa Azul. A etapa, um circuito no 
concelho com partida e chegada junto à antiga estação dos caminhos-de-ferro, foi vencida ao sprint pelo corredor português, da equipa 
LA-Liberty, Cândido Barbosa. O espanhol Ruben Plaza, da Comunidad Valenciana, venceu a competição, que teve mais três etapas, 
em Setúbal, no Seixal e em Santiago do Cacém. Destinado a atletas das categorias Elites masculinos e sub-23 e inscrito no calendário 
UCI Europe Tour na classe 1, o grande prémio foi organizado pela PAD - João Lagos e teve o apoio da Câmara Municipal de Sines.

Prémio de ciclismo Costa
Azul parou em Sines

Pereira e Nicole Pacheco (categoria A, ginastas da equipa 

nacional). Em tumbling foram campeões individuais 

Jéssica Plácido (infantis) e José Gonçalves (juvenil).

  Nos distritais das duas modalidades, realizados no Alto 

do Moinho, dias 12 de Fevereiro, o Ginásio já tinha 

conquistado 39 medalhas, 13 delas de ouro. Os 49 atletas 

que apurou para os regionais foram um record da 

associação.

  No distrital de trampolim individual e sincronizado, que 

o Ginásio e a associação da modalidade organizaram em 

Nádia Oliveira (Grupo Desportivo Baixa de São Pedro).

Cristina Silva, Esmeralda Pereira e Andreia Cruz, atletas do Ginásio Clube de Sines, no pódio do distrital de trampolim realizado em Sines.

Aventura nas férias da Páscoa

A CÂMARA Municipal de Sines organizou, no 

período das férias da Páscoa, mais um programa Férias 

Aventura.

  Destinado a residentes no concelho de Sines com 

idades entre os 8 e os 18 anos, as Férias Aventura, com a 

orientação técnica da NaturaSines, proporcionaram 

aos 37 inscritos actividades como o BTT, a orientação, 

o tiro com arco, a canoagem, parede de escalada, 

passeios pedestres, actividades com manobras de 

cordas e jogos tradicionais.

  As actividades tiveram lugar em locais como a Ribeira 

dos Moinhos, a Barragem de Morgavel, a Ilha do 

Pessegueiro, o Sobral da Várzea, a Lagoa da Sancha e o 

Castelo de Sines. Devido ao mau tempo houve também 

actividades no Pavilhão dos Desportos. Nos dias 1 e 2 

de Abril realizou-se um acampamento.

Escalada no Castelo.

Sines, com o apoio da CMS, dia 19 de Março, os 

resultados foram novamente esmagadores: 33 subidas ao 

pódio, sete medalhas de ouro individuais e seis por 

equipas.

  A mais brilhante ginasta do Ginásio Clube de Sines, 

Nicole Pacheco, prepara neste momento a participação no 

Campeonato do Mundo de Seniores, em Setembro 

próximo. No âmbito dos trabalhos da Selecção Nacional 

de Trampolins participou no fim de Março na Aalsmeer 

Flower Cup (Holanda), que marcou a estreia 

internacional de Nicole como sénior e onde conseguiu um 

oitavo lugar entre a elite mundial. A atleta sineense, vice-

campeã europeia de juniores por duas vezes, tem como 

grande motivação na sua carreira a médio prazo a 

participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.
  Baixa de São Pedro: Marco Rebelo e Nádia Oliveira campeões 
regionais. Os atletas Marco Rebelo (iniciados masculinos) 

e Nádia Oliveira (juniores A femininos), do Grupo 

Desportivo da Baixa de São Pedro, sagraram-se campeões 

regionais de duplo mini trampolim, nos campeonatos 

realizados dia 6 de Março, no Pinhal Novo. Os mesmos 

atletas, que participaram em meados de Março, nos 

primeiros apuramentos para os Jogos Mundiais de Idades, 

que terão lugar este ano na Holanda, já tinham conseguido 

vencer nas suas categorias os campeonatos distritais da 

modalidade, que tiveram lugar no Alto do Moinho, onde a 

equipa teve a segunda maior comitiva, com 24 atletas.

  Nos distritais de trampolim individual e sincronizado 

realizados em Sines, o melhor resultado do Grupo 

Desportivo foi o segundo lugar de Marco Rebelo.

  O clube realiza o seu segundo festival de ginástica no dia 

25 de Abril.

PAVILHÃO DOS DESPORTOS

16 de Abril
15.00h - Andebol - A.C.S./Juventude A.C. - Infantis
Camp. Reg
18.00h - Futsal - Independentes/S. Venda Nova - Seniores
Camp. Nac. 3ª Div.
21.00h - Andebol - A.C.S./N.A. Redondo - Seniores
Camp. Nac. 3ª Div.

17 de Abril
10.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/União - Infantis A
Torneio Encerramento
11.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/Grandolense
Infantis B - 3º Circuito 
16.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/C.S. Marítimo
Iniciados - Taça Nac.
19.00h - Andebol - A.C.S./Passos Manuel - Juvenis
Camp. Nac. 2ª Div.

23 de Abril
15.00h - Andebol - A.C.S./Torrense - Infantis
Camp. Reg
18.00h - Andebol - A.C.S./Évora A .C. - Juvenis
Camp. Nac. 2ª Div.

24 de Abril
17.00h - Andebol - A.C.S./União e Progresso - Juvenis
Camp. Nac. 2ª Div.

25 de Abril
Das 16.00h às 19.00h - 2º Festival de Ginástica 
Da Baixa de S. Pedro

CALENDÁRIO DESPORTIVO

30 de Abril
16.00h - Futsal - Independentes/Oper. Rio Moinhos
Seniores - Camp. Nac. 3ª Div.
19.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/S.Alenquer B
Seniores - Camp. Nac. 2ª Div.
21.30h - Andebol - A.C.S./Casa Pia A.C. - Seniores
Camp. Nac. 3ª Div.

ESTÁDIO MUNICIPAL

17 de Abril
10.30h - Futebol - Vasco da Gama/Luso F.C.- Juvenis
Camp. Distrital 1ª Div.

24 de Abril
10.30h - Futebol - Vasco da Gama/Palmelense F.C. -
 Iniciados - Camp. Distrital 1ª Div.
16.00h - Futebol - Vasco da Gama/União da Madeira
Seniores - Camp. Nac. 2ª Div. B

30 de Abril
16.00h - Futebol - Vasco da Gama/U.F. Comércio Indústria
Juniores - Camp. Distrital 1ª Div.

CAMPOS DE TÉNIS

Abertos todos os dias das 09.00h às 19.00h

CLUBE NÁUTICO DE SINES

Domingos:  
Das 12.00h às 16.00h - Treinos de Optimist e Lazer

2.ª Quinzena de Abril

Corridas em patins voltam a Sines
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Os melhores ginastas
do sul do país são de Sines
O Ginásio Clube de Sines, com 13 medalhas de ouro, e o Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro, com 
duas, brilharam nos regionais de Duplo Mini Trampolim e Tumbling. Nicole Pacheco estreou-se como sénior 
e prepara a participação nos Mundiais do Outono.

Nadadoras do CNLA e 
Vasco sobem de divisão

A equipa feminina do Clube de Natação do Litoral Alentejano 
subiu à segunda divisão nacional. Nos Campeonatos Nacionais 
de Clubes das III e IV Divisões realizado dias 5 e 6 de Fevereiro 
em Santarém, a equipa com sede em Sines foi a terceira 
classificada entre 24 equipas. Ana Rita Boavista conseguiu o 
resultado individual de maior destaque, com a vitória nos 200m 
estilos. Foram ainda responsáveis pelo êxito as atletas Ana 
Catarina Boavista, Cristina Ventura, Filipa Afonso, Joana 
Vilhena, Keissy Sousa, Lúcia Fonte e Sara Rodrigues. 
  Na mesma competição, as nadadoras do Vasco da Gama AC 
conseguiram subir da quarta para a terceira divisão. A equipa, 
composta por Joana Santa, Monique Fernandes, Susana 
Mateus, Zita Moreira, Filipa Rato e Joana Meyer, ficou em 
terceiro lugar. A equipa masculina do clube manteve-se na III 
Divisão.

Instituto do Desporto 
homenageia Vasco

O Vasco da Gama Atlético Clube e, mais precisamente, a sua 
secção de hóquei em patins, foram homenageados no fim do ano 
2004, pelo Instituto do Desporto de Portugal. O mérito do clube 
na formação de jovens atletas, muitos dos quais em  posições de 
destaque na modalidade em Portugal, foi o motivo da 
homenagem. Neste momento a equipa sénior de hóquei do 
Vasco, que resulta desse trabalho de formação, disputa o grupo 
de apuramento de subida à primeira divisão, o que significa, em 
termos competitivos, o ponto mais alto da história do clube na 
modalidade.

A GINÁSTICA de Sines esteve em grande em Fevereiro e 

Março. Nos Campeonatos Regionais de Duplo Mini 

Trampolim e Tumbling, realizados dia 6 de Março, no 

Pinhal Novo, o Ginásio Clube de Sines confirmou o seu 

estatuto de melhor secção de ginástica do sul do país, 

conquistando oito medalhas de ouro individuais e cinco 

por equipas, entre um total de 25 posições no pódio.

  Foram campeões individuais em duplo mini trampolim 

Beatriz Martins (iniciados), Esmeralda Pereira e José 

Gonçalves (juvenis), Miguel Gonçalves (júnior), Mário 

Andebol juvenil sobe

O Andebol Clube de Sines, com o apoio da CMS, organizou dia 
12 de Fevereiro, no Pavilhão dos Desportos a terceira 
concentração da segunda fase do Campeonato Inter-regional de 
Juvenis. O dia desportivo, que incluiu jogos entre as equipas do 
Vitória FC, do Juventude AC, do U. Progresso, do CD 
Olhanenses, do CCP Serpa e do clube anfitrião, foi também 
ocasião para a entrega à equipa juvenil do Andebol Clube de 
Sines do troféu de segundo classificado da época 2003/2004, a 
que correspondeu a subida ao campeonato nacional da segunda 
divisão. 

Porto Covo corre bem

A secção de atletismo do Clube Desportivo de Porto Covo está a 
obter excelentes classificações nas provas em que tem 
participado. A atleta em maior destaque, Vanessa Pratas 
(juniores femininos), foi terceira no Campeonato Regional Curto 
(Absolutos) realizado em Palmela dia 16 de Janeiro, venceu o 7.º 
Corta-mato do Clube Olímpico de Lagos, que teve lugar naquele 
cidade algarvia, dia 13 de Fevereiro, e foi terceira no corta-mato 
do Barão de São João (16 de Janeiro). 

Sineense campeão 
regional de kickboxing

SINES tem um novo campeão de kickboxing. O júnior Fábio 
Costa, de 17 anos, venceu, dia 5 de Março, na Costa da 
Caparica, o Campeonato Regional da modalidade, a primeira 
prova em que competiu. Treinado por João Calão e Vítor 
Seromenho, no Ginásio Atenas, começou a praticar kickboxing 
há três anos e meio e vai participar, dia 7 de Maio, no 
campeonato nacional.

SINES voltou, dia 12 de Março, a ser palco de um 

evento de corridas em patins. No Complexo 

Desportivo Municipal teve lugar a segunda jornada do 

Campeonato Regional de Corridas em Patins, uma 

organização do Ginásio Clube de Sines. 

  Em termos de resultados de atletas locais, o destaque 

vai para Rodrigo Costa (juniores-cadetes masculinos), 

com um segundo lugar em 1500m e um terceiro em 

3000m. 

  Dias 30 de Abril e 1 de Maio, na Avenida Vasco da 

Gama, realiza-se o Campeonato Nacional de Estrada 

(infantis / cadetes / absolutos).

Sines recebeu, dia 12 de Fevereiro, a terceira etapa do Grande Prémio Internacional de Ciclismo da Costa Azul. A etapa, um circuito no 
concelho com partida e chegada junto à antiga estação dos caminhos-de-ferro, foi vencida ao sprint pelo corredor português, da equipa 
LA-Liberty, Cândido Barbosa. O espanhol Ruben Plaza, da Comunidad Valenciana, venceu a competição, que teve mais três etapas, 
em Setúbal, no Seixal e em Santiago do Cacém. Destinado a atletas das categorias Elites masculinos e sub-23 e inscrito no calendário 
UCI Europe Tour na classe 1, o grande prémio foi organizado pela PAD - João Lagos e teve o apoio da Câmara Municipal de Sines.

Prémio de ciclismo Costa
Azul parou em Sines

Pereira e Nicole Pacheco (categoria A, ginastas da equipa 

nacional). Em tumbling foram campeões individuais 

Jéssica Plácido (infantis) e José Gonçalves (juvenil).

  Nos distritais das duas modalidades, realizados no Alto 

do Moinho, dias 12 de Fevereiro, o Ginásio já tinha 

conquistado 39 medalhas, 13 delas de ouro. Os 49 atletas 

que apurou para os regionais foram um record da 

associação.

  No distrital de trampolim individual e sincronizado, que 

o Ginásio e a associação da modalidade organizaram em 

Nádia Oliveira (Grupo Desportivo Baixa de São Pedro).

Cristina Silva, Esmeralda Pereira e Andreia Cruz, atletas do Ginásio Clube de Sines, no pódio do distrital de trampolim realizado em Sines.

Aventura nas férias da Páscoa

A CÂMARA Municipal de Sines organizou, no 

período das férias da Páscoa, mais um programa Férias 

Aventura.

  Destinado a residentes no concelho de Sines com 

idades entre os 8 e os 18 anos, as Férias Aventura, com a 

orientação técnica da NaturaSines, proporcionaram 

aos 37 inscritos actividades como o BTT, a orientação, 

o tiro com arco, a canoagem, parede de escalada, 

passeios pedestres, actividades com manobras de 

cordas e jogos tradicionais.

  As actividades tiveram lugar em locais como a Ribeira 

dos Moinhos, a Barragem de Morgavel, a Ilha do 

Pessegueiro, o Sobral da Várzea, a Lagoa da Sancha e o 

Castelo de Sines. Devido ao mau tempo houve também 

actividades no Pavilhão dos Desportos. Nos dias 1 e 2 

de Abril realizou-se um acampamento.

Escalada no Castelo.

Sines, com o apoio da CMS, dia 19 de Março, os 

resultados foram novamente esmagadores: 33 subidas ao 

pódio, sete medalhas de ouro individuais e seis por 

equipas.

  A mais brilhante ginasta do Ginásio Clube de Sines, 

Nicole Pacheco, prepara neste momento a participação no 

Campeonato do Mundo de Seniores, em Setembro 

próximo. No âmbito dos trabalhos da Selecção Nacional 

de Trampolins participou no fim de Março na Aalsmeer 

Flower Cup (Holanda), que marcou a estreia 

internacional de Nicole como sénior e onde conseguiu um 

oitavo lugar entre a elite mundial. A atleta sineense, vice-

campeã europeia de juniores por duas vezes, tem como 

grande motivação na sua carreira a médio prazo a 

participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.
  Baixa de São Pedro: Marco Rebelo e Nádia Oliveira campeões 
regionais. Os atletas Marco Rebelo (iniciados masculinos) 

e Nádia Oliveira (juniores A femininos), do Grupo 

Desportivo da Baixa de São Pedro, sagraram-se campeões 

regionais de duplo mini trampolim, nos campeonatos 

realizados dia 6 de Março, no Pinhal Novo. Os mesmos 

atletas, que participaram em meados de Março, nos 

primeiros apuramentos para os Jogos Mundiais de Idades, 

que terão lugar este ano na Holanda, já tinham conseguido 

vencer nas suas categorias os campeonatos distritais da 

modalidade, que tiveram lugar no Alto do Moinho, onde a 

equipa teve a segunda maior comitiva, com 24 atletas.

  Nos distritais de trampolim individual e sincronizado 

realizados em Sines, o melhor resultado do Grupo 

Desportivo foi o segundo lugar de Marco Rebelo.

  O clube realiza o seu segundo festival de ginástica no dia 

25 de Abril.

PAVILHÃO DOS DESPORTOS

16 de Abril
15.00h - Andebol - A.C.S./Juventude A.C. - Infantis
Camp. Reg
18.00h - Futsal - Independentes/S. Venda Nova - Seniores
Camp. Nac. 3ª Div.
21.00h - Andebol - A.C.S./N.A. Redondo - Seniores
Camp. Nac. 3ª Div.

17 de Abril
10.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/União - Infantis A
Torneio Encerramento
11.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/Grandolense
Infantis B - 3º Circuito 
16.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/C.S. Marítimo
Iniciados - Taça Nac.
19.00h - Andebol - A.C.S./Passos Manuel - Juvenis
Camp. Nac. 2ª Div.

23 de Abril
15.00h - Andebol - A.C.S./Torrense - Infantis
Camp. Reg
18.00h - Andebol - A.C.S./Évora A .C. - Juvenis
Camp. Nac. 2ª Div.

24 de Abril
17.00h - Andebol - A.C.S./União e Progresso - Juvenis
Camp. Nac. 2ª Div.

25 de Abril
Das 16.00h às 19.00h - 2º Festival de Ginástica 
Da Baixa de S. Pedro

CALENDÁRIO DESPORTIVO

30 de Abril
16.00h - Futsal - Independentes/Oper. Rio Moinhos
Seniores - Camp. Nac. 3ª Div.
19.00h - Hoquei Patins - Vasco da Gama/S.Alenquer B
Seniores - Camp. Nac. 2ª Div.
21.30h - Andebol - A.C.S./Casa Pia A.C. - Seniores
Camp. Nac. 3ª Div.

ESTÁDIO MUNICIPAL

17 de Abril
10.30h - Futebol - Vasco da Gama/Luso F.C.- Juvenis
Camp. Distrital 1ª Div.

24 de Abril
10.30h - Futebol - Vasco da Gama/Palmelense F.C. -
 Iniciados - Camp. Distrital 1ª Div.
16.00h - Futebol - Vasco da Gama/União da Madeira
Seniores - Camp. Nac. 2ª Div. B

30 de Abril
16.00h - Futebol - Vasco da Gama/U.F. Comércio Indústria
Juniores - Camp. Distrital 1ª Div.

CAMPOS DE TÉNIS

Abertos todos os dias das 09.00h às 19.00h

CLUBE NÁUTICO DE SINES

Domingos:  
Das 12.00h às 16.00h - Treinos de Optimist e Lazer

2.ª Quinzena de Abril

Corridas em patins voltam a Sines
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Semana da Juventude
conquista sineenses
Com as iniciativas centradas no Castelo de Sines, o intenso programa da Semana da 
Juventude 2005, que decorreu entre 17 e 27 de Março, teve também intensa participação. 
Entre concertos, debates, exposições e convívios, o ponto mais alto, o espectáculo do grupo 
Clã, contou com perto de 1500 pessoas a assistir.

CONCERTOS

Mão Morta, Clã e Wray Gunn
trazem milhares ao Castelo
“UM CONCERTO dos Mão Morta com cadeiras?”, 

perguntavam, entre gargalhadas, algumas jovens 

espectadoras que espreitavam o interior da tenda montada 

no Castelo horas antes do concerto de dia 19. Aquelas 

sinistras gargalhadas de adolescentes com que começam 

sempre os filmes de terror…

 Ou nem tanto. Adolfo Luxúria Canibal não pediu que 

houvesse cadeiras na sala para que, qual Hannibal Lecter, 

as cerca de 800 pessoas que assistiam estivessem mais 

confortáveis enquanto lhes comia os miolos. Nos Mão 

Morta - e o último disco, “Nus”, provou-o como nenhum 

outro - o negrume não é brutalidade, mas uma hiper-

consciência requintada.

  O primeiro grande concerto da Semana da Juventude 

teve duas partes distintas. A primeira, que justificou as 

cadeiras, foi ocupada completamente por “Gumes”, a 

longa e emblemática peça de “Nus”, em que a mise-en-scène 

reduziu os músicos a silhuetas oclusas atrás de telas e 

efeitos de luz. A poesia de fractura exposta e o som mais 

experimental e electrónico do que é costume na banda 

foram quem esteve verdadeiramente na frente do palco. 

Na segunda parte percorreu-se a componente mais 

extrovertida do disco e da história dos Mão Morta. Aí, 

Adolfo destapou-se e abriu a sua voz e corpo de escaras à 

dança.

  Ao contrário dos Mão Morta, que acompanharam de 

perto o disco “Nus”, o espectáculo dos Clã, dia 27 de 

Março, derivou bastante de “Rosa Carne”. Talvez a banda 

tenha temido que o intimismo da maior parte das suas 

canções não se adequasse ao frenesim que se vivia na tenda 

e tenha optado por apresentar um sortido quente do seu 

repertório, desde o primeiro sucesso, “GTI”, aos 

inevitáveis “Sopro do Coração” e “Corda Bamba”, até a 

singles recentes, como o “Carrossel dos Esquisitos”.

  Não deixou por isso de ser um magnífico concerto, com 

um público receptivo e a banda transbordante de 

felicidade por voltar a entrar em digressão.

  Viva como se a espécie humana tivesse começado há 

bocadinho, Manuela Azevedo confirmou que é a melhor 

vocalista (de sempre?) da música pop portuguesa. Um 

concerto com ela é um catálogo de todas as expressões e 

emoções possíveis na sua máxima pureza e intensidade. 

Por vezes, no seu vestido roxo, nas solas rasas dos seus pés, 

no seu rosto redondo, lembrou Elis Regina, outra voz 

pouco extensa onde coube o mundo.

  Os Clã, que têm o privilégio de contar com compositor 

de qualidade rara como Hélder Gonçalves, pecam por 

vezes por parecerem demasiado certinhos. Fazem uma 

música sofisticada, mas de forma talvez demasiado 

porreira…

  Os Wray Gunn, que antecederam a banda portuense dia 

27, não têm esse problema: a aresta abrasiva do rock n' roll 

- o cigarro do guitarrista, o tatuagem no braço magro do 

vocalista, a pose blasé da segunda voz - está lá, na raiz do 

som e do espectáculo.

  O concerto de Sines baseou-se no disco “Eclesiastes 

1:11”, o aclamado segundo álbum da banda liderada por 

Paulo Furtado. O vocalista e guitarrista, que tinha estado 

em Sines em Fevereiro, encarnando a figura Legendary 

Tiger Man (ver página 6), é o coração dos Wray Gunn. 

Com os lábios colados ao microfone, é um crooner de 

tronco nu cantando blues que sabem que já houve 

rockabilly e continua a haver distorção. Música para ouvir 

em Datsuns castanhos numa planície alentejana que imita 

a paisagem do sul do Estados Unidos. Música para 

mecânicos melancólicos e mulheres que defendem os seus 

homens.

  Estes foram os três principais concertos, mas houve mais 

música na Semana da Juventude.

  Dia 18 de Março, no Pavilhão Polivalente de Porto Covo, 

realizou-se uma noite de fados. Acompanhados pela 

guitarra portuguesa de Tiago Santos e pela viola de Carlos 

Silva, Ana Tareco, Joana Luz, Carla Chainho, Ricardo 

Gonçalves, Eduardo Serrão e Helena Sales cantaram 

repertório de Amália, Mariza, fado tradicional, fado-

canção e, no caso deles, algum fado na esquina do 

marialva.

  As bandas de Sines December Eye, Sky Eyes e Strange 

Alibi - em terra de indústria pesada, rock pesado - 

actuaram no Castelo nas noites de 23 e 24 de Março. Na 

noite de 24, Rui Maia, do grupo X-Wife, realizou um 

pequeno concerto, com projecção vídeo, na Alcáçova do 

Castelo.

  Nuno Rosa, da dupla de DJ's Dezperados, actuou após o 

concerto dos Mão Morta, dia 19. Dia 25 de Março, o 

Pavilhão Polivalente de Porto Covo esteve cheio pela noite 

dentro para uma mostra de DJ's locais, com Pardelha, 

Brothers at Work, Pops e Double HL.

DEBATES

Donos do nosso futuro
Para que serve participar política e civicamente foi a questão 
colocada no debate realizado dia 17 de Março, no Castelo.

FALAR de cidadania e política “é tomar consciência de que o 
presente e o futuro nos pertence” e que “temos o direito e o dever 
de intervir na sociedade em defesa das nossas consciências e 
convicções”. Foram estas palavras de Marisa Santos, vereadora 
da CMS, que deram o mote ao debate realizado dia 17 de Março, 
no Castelo, com a presença de cerca de 70 alunos da Escola 
Secundária Poeta Al Berto.
  Carmem Francisco, deputada municipal da CDU, chamou a 
atenção para a existência de várias formas de participação 
política (da intervenção através de um partido, ao 
associativismo, à manifestação e ao simples acto de votar) que 
os jovens podem escolher.
  Filipe Raposo e Rui Penas, deputados municipais do PSD e da 

CDU, respectivamente, destacaram a importância de estar na 
Assembleia Municipal como forma de ter a voz ouvida nas 
decisões que se tomam para o concelho.
  Fernando Ramos, do PS, defendeu a limitação dos mandatos 
autárquicos, cuja possibilidade de extensão actual considerou 
desmobilizadora da participação.
  No período de intervenções dos jovens, a Câmara foi 
questionada sobre a falta de espaços de ocupação de tempos 
livres dos jovens, a não resposta a projectos apresentados por 
jovens e a necessidade de mais equipamentos de natureza 
permanente para atracção do turismo.
  Sobre o primeiro tema, a vereadora Marisa Santos e o 
presidente da Câmara, Manuel Coelho, anunciaram a 
existência de um conjunto de espaços jovens programados 
para breve: uma casa da juventude, no local actualmente 
ocupado pela Casa de Velório, um espaço Internet, na Praça da 
República, e actividades jovens na Estação da CP e Centro 
Recreativo Sineense. A vereadora disse que o Gabinete da 
Juventude acolhe e apoia todas as propostas estruturadas de 
actividades. O presidente disse que a Câmara está a trabalhar 
no projecto do novo Museu Arqueológico (a desenvolver a partir 
de 2006), na requalificação do centro histórico (Plano de 
Salvaguarda) e a construir equipamentos que serão pólos de 
atracção da cidade, como a Biblioteca / Centro de Artes.
  À questão “para quê se manifestar se o dinheiro fala mais alto” 
colocada por um estudante, Carmem Francisco respondeu com 
dois exemplos em que a voz popular teve o poder de mudar 
situações: Timor e a incineradora em Sines.

O misterioso coração
dos “rapazes maus”
A delinquência juvenil foi debatida, dia 22 de Março, no 
Castelo, com a presença de Pacman, do grupo Da Weasel, e 
Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés.

A DELINQUÊNCIA juvenil, as suas causas e as formas de as 
combater, foram tema do segundo debate da Semana da 
Juventude, realizado no Castelo, dia 22 de Março.
  O ponto de partida da conversa, que teve a participação de 
cerca de 200 jovens, foi uma pequena reportagem de Marta 
Prata e Paulo Dias com dois jovens delinquentes em 
recuperação. 
  A jornalista sineense apontou o desejo de identificação com o 
meio como uma das razões pelas quais os jovens enveredam 
pela delinquência, razão também apontada por Rita Pais, 
psicóloga e responsável pela Rede Social em Sines, que disse 
ser importante identificar na infância os comportamentos anti-
sociais que acabam por degenerar em delinquência.
  O psicólogo Quintino Aires disse que a principal causa da 
delinquência é “a incapacidade dos adultos - pais e, sobretudo, 
professores - ajudarem e acompanharem os jovens no seu 
percurso de crescimento”. Para o técnico, existe uma solução: 
“Dar aos adolescentes espaços para experimentarem e 
encontrarem o seu caminho”.
  A maior ou menor responsabilidade dos professores no 
acompanhamento dos jovens foi motivo de polémica. Quintino 
Aires defendeu serem “os profissionais” os verdadeiros agentes 
da mudança também a este nível. Os professores e alunos 
intervenientes consideraram que, pela natureza da relação ou 
simplesmente pela falta de formação ou meios, isso na realidade 
não acontece.
   Pacman, do grupo de hip hop Da Weasel, e Zé Pedro, dos 
Xutos & Pontapés, disseram que o seu contributo enquanto 
músicos é partilhar as suas experiências e não tentar passar 
mensagens “edificadoras”.
  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, disse que a 
responsabilidade pela delinquência é de toda a sociedade, 
sobretudo quando não oferece soluções a nível de condições 
económicas, de saúde e de uma escola pública de qualidade, 
com um corpo educativo estabilizado. O autarca falou do 
trabalho da Câmara em termos de habitação social, 
equipamentos culturais e desportivos, apoio à educação e 
promoção de entidades como a Rede Social e a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens como um contributo para a 

melhoria desta situação. 
  Em resposta, nomeadamente a um jovem que colocou a 
necessidade de reforçar o policiamento, o presidente da 
Câmara reconheceu que tem crescido nos últimos dois anos o 
número de situações de pequena delinquência no centro 
urbano. Manuel Coelho afirmou que Sines continua a ser “uma 
cidade segura e tranquila” e que a autarquia e as forças de 
intervenção estão atentas à situação.

ÕUTRAS INICIATIVAS

Jovens juntos em 
jantar-convívio

A SEMANA da Juventude foi aberta oficialmente dia 19 de 
Março, na Alcáçova do Castelo, com um jantar-convívio onde 
participaram cerca de 200 jovens e representantes de entidades 
com actividade relevante para a juventude.
  Na tarde desse dia, 50 jovens visitaram as obras do CDH da 
Quinta dos Passarinhos, Piscinas Municipais, Biblioteca / 
Centro de Artes e Bairro da Floresta (ver página 12), ficando a 
conhecer melhor o futuro próximo do concelho em matéria de 
equipamentos culturais, desportivos e habitacionais.

A estranha 
Cinderella “bíblica”

DIA 24 de Março, o espectáculo “Leituras Bíblicas e/ou 

Cadáver Exquisito”, criado pelo Teatro do Mar, no 

âmbito da exposição e do lançamento do número 21 da 

revista alternativa Bíblia, teve a surpresa das pequenas 

coisas perfeitas. A companhia sineense criou um roteiro 

pelas salas da Alcáçova e em cada “estação” leu um texto 

publicado ao longo da vida da revista. Os textos 

escolhidos (uma selecção da selecção agora editada em 

livro) pareceram de facto os melhores, também pelo 

sopro de vida que a leitura lhes instilou. Entre eles, 

destaque para a versão da história da Cinderella criada 

por Adília Lopes, para o texto sobre a América de José 

Mário Silva e para o bizarro concurso sobre a pátria de 

António Poucinho. O Teatro do Mar participou 

novamente no programa da Semana da Juventude, dia 

27, em Porto Covo, com uma apresentação da peça “Era 

uma vez um dragão”, de António Manuel Couto Viana.

  No Centro Cultural Emmerico Nunes esteve patente 

uma exposição de pintura e fotografia de Patrícia 

Figueiras e Joaquim Gromicho. A inauguração de 

“Animações” teve a intervenção musical de DJ Bart (Da 

Providers) e John-e (Groove Line). O Centro foi o 

anfitrião, nos dias 19 e 20 de Março, de um Workshop 

de Reutilização e Costuminzação de Peças de Roupa e 

Acessórios, ministrado por Dora Dias.

  Na tenda do Castelo foram mostrados trabalhos do 

Clube de Fotografia da Escola Secundária Poeta Al 

Berto.

  A NaturaSines desenvolveu actividades de desportos 

de aventura, no Pavilhão dos Desportos, nos dias 21 e 

22 de Março.

Clã.

Wray Gunn.

Mão Morta.

O Teatro do Mar nas suas “Leituras Bíblicas”.

Pacman, Marta Prata e Zé Pedro.

O debate sobre delinquência juvenil foi muito participado.

Jantar-convívio na Alcáçova do Castelo.
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Semana da Juventude
conquista sineenses
Com as iniciativas centradas no Castelo de Sines, o intenso programa da Semana da 
Juventude 2005, que decorreu entre 17 e 27 de Março, teve também intensa participação. 
Entre concertos, debates, exposições e convívios, o ponto mais alto, o espectáculo do grupo 
Clã, contou com perto de 1500 pessoas a assistir.

CONCERTOS

Mão Morta, Clã e Wray Gunn
trazem milhares ao Castelo
“UM CONCERTO dos Mão Morta com cadeiras?”, 

perguntavam, entre gargalhadas, algumas jovens 

espectadoras que espreitavam o interior da tenda montada 

no Castelo horas antes do concerto de dia 19. Aquelas 

sinistras gargalhadas de adolescentes com que começam 

sempre os filmes de terror…

 Ou nem tanto. Adolfo Luxúria Canibal não pediu que 

houvesse cadeiras na sala para que, qual Hannibal Lecter, 

as cerca de 800 pessoas que assistiam estivessem mais 

confortáveis enquanto lhes comia os miolos. Nos Mão 

Morta - e o último disco, “Nus”, provou-o como nenhum 

outro - o negrume não é brutalidade, mas uma hiper-

consciência requintada.

  O primeiro grande concerto da Semana da Juventude 

teve duas partes distintas. A primeira, que justificou as 

cadeiras, foi ocupada completamente por “Gumes”, a 

longa e emblemática peça de “Nus”, em que a mise-en-scène 

reduziu os músicos a silhuetas oclusas atrás de telas e 

efeitos de luz. A poesia de fractura exposta e o som mais 

experimental e electrónico do que é costume na banda 

foram quem esteve verdadeiramente na frente do palco. 

Na segunda parte percorreu-se a componente mais 

extrovertida do disco e da história dos Mão Morta. Aí, 

Adolfo destapou-se e abriu a sua voz e corpo de escaras à 

dança.

  Ao contrário dos Mão Morta, que acompanharam de 

perto o disco “Nus”, o espectáculo dos Clã, dia 27 de 

Março, derivou bastante de “Rosa Carne”. Talvez a banda 

tenha temido que o intimismo da maior parte das suas 

canções não se adequasse ao frenesim que se vivia na tenda 

e tenha optado por apresentar um sortido quente do seu 

repertório, desde o primeiro sucesso, “GTI”, aos 

inevitáveis “Sopro do Coração” e “Corda Bamba”, até a 

singles recentes, como o “Carrossel dos Esquisitos”.

  Não deixou por isso de ser um magnífico concerto, com 

um público receptivo e a banda transbordante de 

felicidade por voltar a entrar em digressão.

  Viva como se a espécie humana tivesse começado há 

bocadinho, Manuela Azevedo confirmou que é a melhor 

vocalista (de sempre?) da música pop portuguesa. Um 

concerto com ela é um catálogo de todas as expressões e 

emoções possíveis na sua máxima pureza e intensidade. 

Por vezes, no seu vestido roxo, nas solas rasas dos seus pés, 

no seu rosto redondo, lembrou Elis Regina, outra voz 

pouco extensa onde coube o mundo.

  Os Clã, que têm o privilégio de contar com compositor 

de qualidade rara como Hélder Gonçalves, pecam por 

vezes por parecerem demasiado certinhos. Fazem uma 

música sofisticada, mas de forma talvez demasiado 

porreira…

  Os Wray Gunn, que antecederam a banda portuense dia 

27, não têm esse problema: a aresta abrasiva do rock n' roll 

- o cigarro do guitarrista, o tatuagem no braço magro do 

vocalista, a pose blasé da segunda voz - está lá, na raiz do 

som e do espectáculo.

  O concerto de Sines baseou-se no disco “Eclesiastes 

1:11”, o aclamado segundo álbum da banda liderada por 

Paulo Furtado. O vocalista e guitarrista, que tinha estado 

em Sines em Fevereiro, encarnando a figura Legendary 

Tiger Man (ver página 6), é o coração dos Wray Gunn. 

Com os lábios colados ao microfone, é um crooner de 

tronco nu cantando blues que sabem que já houve 

rockabilly e continua a haver distorção. Música para ouvir 

em Datsuns castanhos numa planície alentejana que imita 

a paisagem do sul do Estados Unidos. Música para 

mecânicos melancólicos e mulheres que defendem os seus 

homens.

  Estes foram os três principais concertos, mas houve mais 

música na Semana da Juventude.

  Dia 18 de Março, no Pavilhão Polivalente de Porto Covo, 

realizou-se uma noite de fados. Acompanhados pela 

guitarra portuguesa de Tiago Santos e pela viola de Carlos 

Silva, Ana Tareco, Joana Luz, Carla Chainho, Ricardo 

Gonçalves, Eduardo Serrão e Helena Sales cantaram 

repertório de Amália, Mariza, fado tradicional, fado-

canção e, no caso deles, algum fado na esquina do 

marialva.

  As bandas de Sines December Eye, Sky Eyes e Strange 

Alibi - em terra de indústria pesada, rock pesado - 

actuaram no Castelo nas noites de 23 e 24 de Março. Na 

noite de 24, Rui Maia, do grupo X-Wife, realizou um 

pequeno concerto, com projecção vídeo, na Alcáçova do 

Castelo.

  Nuno Rosa, da dupla de DJ's Dezperados, actuou após o 

concerto dos Mão Morta, dia 19. Dia 25 de Março, o 

Pavilhão Polivalente de Porto Covo esteve cheio pela noite 

dentro para uma mostra de DJ's locais, com Pardelha, 

Brothers at Work, Pops e Double HL.

DEBATES

Donos do nosso futuro
Para que serve participar política e civicamente foi a questão 
colocada no debate realizado dia 17 de Março, no Castelo.

FALAR de cidadania e política “é tomar consciência de que o 
presente e o futuro nos pertence” e que “temos o direito e o dever 
de intervir na sociedade em defesa das nossas consciências e 
convicções”. Foram estas palavras de Marisa Santos, vereadora 
da CMS, que deram o mote ao debate realizado dia 17 de Março, 
no Castelo, com a presença de cerca de 70 alunos da Escola 
Secundária Poeta Al Berto.
  Carmem Francisco, deputada municipal da CDU, chamou a 
atenção para a existência de várias formas de participação 
política (da intervenção através de um partido, ao 
associativismo, à manifestação e ao simples acto de votar) que 
os jovens podem escolher.
  Filipe Raposo e Rui Penas, deputados municipais do PSD e da 

CDU, respectivamente, destacaram a importância de estar na 
Assembleia Municipal como forma de ter a voz ouvida nas 
decisões que se tomam para o concelho.
  Fernando Ramos, do PS, defendeu a limitação dos mandatos 
autárquicos, cuja possibilidade de extensão actual considerou 
desmobilizadora da participação.
  No período de intervenções dos jovens, a Câmara foi 
questionada sobre a falta de espaços de ocupação de tempos 
livres dos jovens, a não resposta a projectos apresentados por 
jovens e a necessidade de mais equipamentos de natureza 
permanente para atracção do turismo.
  Sobre o primeiro tema, a vereadora Marisa Santos e o 
presidente da Câmara, Manuel Coelho, anunciaram a 
existência de um conjunto de espaços jovens programados 
para breve: uma casa da juventude, no local actualmente 
ocupado pela Casa de Velório, um espaço Internet, na Praça da 
República, e actividades jovens na Estação da CP e Centro 
Recreativo Sineense. A vereadora disse que o Gabinete da 
Juventude acolhe e apoia todas as propostas estruturadas de 
actividades. O presidente disse que a Câmara está a trabalhar 
no projecto do novo Museu Arqueológico (a desenvolver a partir 
de 2006), na requalificação do centro histórico (Plano de 
Salvaguarda) e a construir equipamentos que serão pólos de 
atracção da cidade, como a Biblioteca / Centro de Artes.
  À questão “para quê se manifestar se o dinheiro fala mais alto” 
colocada por um estudante, Carmem Francisco respondeu com 
dois exemplos em que a voz popular teve o poder de mudar 
situações: Timor e a incineradora em Sines.

O misterioso coração
dos “rapazes maus”
A delinquência juvenil foi debatida, dia 22 de Março, no 
Castelo, com a presença de Pacman, do grupo Da Weasel, e 
Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés.

A DELINQUÊNCIA juvenil, as suas causas e as formas de as 
combater, foram tema do segundo debate da Semana da 
Juventude, realizado no Castelo, dia 22 de Março.
  O ponto de partida da conversa, que teve a participação de 
cerca de 200 jovens, foi uma pequena reportagem de Marta 
Prata e Paulo Dias com dois jovens delinquentes em 
recuperação. 
  A jornalista sineense apontou o desejo de identificação com o 
meio como uma das razões pelas quais os jovens enveredam 
pela delinquência, razão também apontada por Rita Pais, 
psicóloga e responsável pela Rede Social em Sines, que disse 
ser importante identificar na infância os comportamentos anti-
sociais que acabam por degenerar em delinquência.
  O psicólogo Quintino Aires disse que a principal causa da 
delinquência é “a incapacidade dos adultos - pais e, sobretudo, 
professores - ajudarem e acompanharem os jovens no seu 
percurso de crescimento”. Para o técnico, existe uma solução: 
“Dar aos adolescentes espaços para experimentarem e 
encontrarem o seu caminho”.
  A maior ou menor responsabilidade dos professores no 
acompanhamento dos jovens foi motivo de polémica. Quintino 
Aires defendeu serem “os profissionais” os verdadeiros agentes 
da mudança também a este nível. Os professores e alunos 
intervenientes consideraram que, pela natureza da relação ou 
simplesmente pela falta de formação ou meios, isso na realidade 
não acontece.
   Pacman, do grupo de hip hop Da Weasel, e Zé Pedro, dos 
Xutos & Pontapés, disseram que o seu contributo enquanto 
músicos é partilhar as suas experiências e não tentar passar 
mensagens “edificadoras”.
  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, disse que a 
responsabilidade pela delinquência é de toda a sociedade, 
sobretudo quando não oferece soluções a nível de condições 
económicas, de saúde e de uma escola pública de qualidade, 
com um corpo educativo estabilizado. O autarca falou do 
trabalho da Câmara em termos de habitação social, 
equipamentos culturais e desportivos, apoio à educação e 
promoção de entidades como a Rede Social e a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens como um contributo para a 

melhoria desta situação. 
  Em resposta, nomeadamente a um jovem que colocou a 
necessidade de reforçar o policiamento, o presidente da 
Câmara reconheceu que tem crescido nos últimos dois anos o 
número de situações de pequena delinquência no centro 
urbano. Manuel Coelho afirmou que Sines continua a ser “uma 
cidade segura e tranquila” e que a autarquia e as forças de 
intervenção estão atentas à situação.

ÕUTRAS INICIATIVAS

Jovens juntos em 
jantar-convívio

A SEMANA da Juventude foi aberta oficialmente dia 19 de 
Março, na Alcáçova do Castelo, com um jantar-convívio onde 
participaram cerca de 200 jovens e representantes de entidades 
com actividade relevante para a juventude.
  Na tarde desse dia, 50 jovens visitaram as obras do CDH da 
Quinta dos Passarinhos, Piscinas Municipais, Biblioteca / 
Centro de Artes e Bairro da Floresta (ver página 12), ficando a 
conhecer melhor o futuro próximo do concelho em matéria de 
equipamentos culturais, desportivos e habitacionais.

A estranha 
Cinderella “bíblica”

DIA 24 de Março, o espectáculo “Leituras Bíblicas e/ou 

Cadáver Exquisito”, criado pelo Teatro do Mar, no 

âmbito da exposição e do lançamento do número 21 da 

revista alternativa Bíblia, teve a surpresa das pequenas 

coisas perfeitas. A companhia sineense criou um roteiro 

pelas salas da Alcáçova e em cada “estação” leu um texto 

publicado ao longo da vida da revista. Os textos 

escolhidos (uma selecção da selecção agora editada em 

livro) pareceram de facto os melhores, também pelo 

sopro de vida que a leitura lhes instilou. Entre eles, 

destaque para a versão da história da Cinderella criada 

por Adília Lopes, para o texto sobre a América de José 

Mário Silva e para o bizarro concurso sobre a pátria de 

António Poucinho. O Teatro do Mar participou 

novamente no programa da Semana da Juventude, dia 

27, em Porto Covo, com uma apresentação da peça “Era 

uma vez um dragão”, de António Manuel Couto Viana.

  No Centro Cultural Emmerico Nunes esteve patente 

uma exposição de pintura e fotografia de Patrícia 

Figueiras e Joaquim Gromicho. A inauguração de 

“Animações” teve a intervenção musical de DJ Bart (Da 

Providers) e John-e (Groove Line). O Centro foi o 

anfitrião, nos dias 19 e 20 de Março, de um Workshop 

de Reutilização e Costuminzação de Peças de Roupa e 

Acessórios, ministrado por Dora Dias.

  Na tenda do Castelo foram mostrados trabalhos do 

Clube de Fotografia da Escola Secundária Poeta Al 

Berto.

  A NaturaSines desenvolveu actividades de desportos 

de aventura, no Pavilhão dos Desportos, nos dias 21 e 

22 de Março.

Clã.

Wray Gunn.

Mão Morta.

O Teatro do Mar nas suas “Leituras Bíblicas”.

Pacman, Marta Prata e Zé Pedro.

O debate sobre delinquência juvenil foi muito participado.

Jantar-convívio na Alcáçova do Castelo.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL Nº 121/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no 
uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 
de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária 
de 15 de Dezembro de 2004 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Deliberado por unanimidade adquirir a Associação de Professores de 
Português 120 livros para oferta às crianças carenciadas em Sines.
- Aprovado, por unanimidade, os novos Estatutos da Associação de Municípios 
do Distrito de Beja.
- Deliberado, por unanimidade, proporcionar aos alunos das Escolas Básicas, 
uma ida ao cinema, como oferta de Natal.
- Aprovado o Loteamento Municipal de Expansão da Zil II.
- Aprovado, por unanimidade, o Protocolo entre a CMS e a Energy Way com 
vista à instalação de uma Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado no 
Município de Sines
- Deliberado, por unanimidade, ratificar a atribuição de subsídio extraordinário 
de 500Euros ao Andebol Clube de Sines para apoio às comemorações do 24 de 
Novembro.

Sines, 20 de Dezembro de 2004

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 8/2005

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 4 de Janeiro de 2005 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberada a atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Desportivo e 
Recreativo do Porto Covo no valor de 375 Euros.
- Deliberado renovar a quota da CMS, no Grupo de Amigos do Jardim Zoológico 
de Lisboa, na qualidade de Sócio Extraordinário, nos termos previstos no 
Orçamento Municipal.
- Aprovado o pagamento da indemnização à empresa Teodoro Gomes Alho, 
referente à paragem da empreitada de remodelação dos Espaços Exteriores do 
Bairro Marítimo em Sines.
- Deliberado, por unanimidade, a atribuição de subsídio extraordinário ao 
Andebol Clube de Sines, no valor de 5.350 Euros, e por conta dos apoios a 
conceder pelas empresas.

Sines, 10 de Janeiro de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 11 / 2005

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines:
Faço público que, de acordo com deliberação da reunião de Câmara de 
19.01.2005, é suspensa pelo prazo de 6 (seis) meses, a deliberação tomada em 
reunião de Câmara de 03.11.2004, que retirou o seguinte lote:

Nome: Abílio Manuel Gonçalves Cortes
Lote: 1144
Área: 503,750m2

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

Sines, 20 de Janeiro de 2005

O Presidente de Câmara
Manuel Coelho Carvalho, Dr.

EDITAL Nº 13/2005

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 19 de Janeiro de 2005 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Deliberada a aquisição de quintal junto ao Centro de Artes pelo valor de 
118.700,00 Euros
- Deliberada a atribuição de subsídio extraordinário à Escola Vasco da Gama 
para apoio ao Jornal da Escola.
- Aprovada a adjudicação à EDP da electrificação Rural dos Pegos.
- Aprovado a adjudicação à Luseca, S.A. a empreitada dos Arranjos Exteriores e 
Acessos da Piscina Municipal de Sines.
- Aprovada a composição da comissão de análise de propostas para atribuição 
do Cartão Social do Munícipe de Sines.
- Aprovado, por unanimidade, os projectos e orçamentos dos Arranjos 
Exteriores dos Loteamentos das Percebeiras, para abertura dos competentes 
concursos.

- Aprovado o projecto do Parque Infantil do Bairro Soeiro Pereira Gomes, para 
lançar concurso de execução.
- Aprovada a intenção de adjudicação para empréstimo de curto prazo para o 
ano de 2005, à Caixa Geral de Depósitos.

Sines, 24 de Janeiro de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 23/2005

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 02 Fevereiro de 2005 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberado por unanimidade agendar nova hasta pública para venda das 
Escolas primárias no dia 28 de Fevereiro, pelas 14h30m.
- Aprovada a proposta para lançamento de concurso para repavimentação de 
diversos arruamentos de Sines e Porto Covo.
- Aprovado o projecto para Lançamento de concurso dos arranjos exteriores do 
lote 10 da Quinta de João Mendes.
- Deliberado lançar concurso para remodelação dos espaços exteriores do 
Bairro junto à Rua José Martins Ferreira, nos termos do projecto Aprovado.
- Aprovada a versão final do Plano de Acção do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.
- Aprovado o Projecto de requalificação da Rua Vasco da Gama em Porto Covo.
- Aprovado o projecto de remodelação do Parque Infantil da Baixa de São Pedro 
para lançamento do competente concurso.
- Aprovada a solução de realojamento dos habitantes em roulotes junto ao 
Bairro de S. Marcos.
- Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Presidente no sentido 
de considerar carreiras verticais aquelas que os tribunais têm vindo caso a caso 
a considerar como tal e na sequência do que vem sendo deliberado por 
diversas Câmaras do país.
- Aprovada a lista provisória de atribuição de bolsas de estudo para o ano lectivo 
2004/2005.
- Deliberado por unanimidade, e ao abrigo do acordo entre a CMS e o ISEIT de 
Santo André, propor a atribuição da Bolsa à candidata Mónica Cristina Torpes 
Duarte.
- Deliberado por unanimidade proceder à ligação de água à Ilha do Pessegueiro 
e residências limítrofes.
- Aprovada a alteração ao Loteamento Municipal da zona Industrial Ligeira II 
para promoção do competente registo.
- Aprovada a intenção de adjudicação no sistema leasing da varredora Sicas 
Millenium, à Caixa Leasingnos termos propostos pelo júri.
- Aprovado por unanimidade o programa das comemorações e respectivo 
orçamento para o Dia Mundial da Juventude.

Sines, 7 de Fevereiro de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 27/2005

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

- Aprovada por unanimidade Saudação ao Carnaval de Sines.
- Aprovada Saudação aos Clubes Desportivos Locais pelos inscritos nas 
respectivas modalidades.
- Aprovado o aumento, previsto no Regulamento Municipal, para o consumo de 
água e com efeitos a partir de 1 de Março.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário ao Agrupamento Vertical de 
Escolas  para reparação e assistência do equipamento informático.
- Aprovado o programa e orçamento para as Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher.
- Aprovada a adjudicação dos trabalhos a mais da empreitada da Biblioteca e 
Centro de Artes de Sines 
- Aprovada a proposta da Junta de Freguesia de Porto Covo sobre limitação de 
estacionamento de auto-caravanas.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Desportivo Leal 
Soneguense no valor de 480 euros para aquisição de equipamento.
- Aprovada por unanimidade, a minuta do contrato da empreitada dos arranjos 
exteriores e acessos à Piscina Municipal de Sines.
- Aprovado o valor da comparticipação para 2005 do município de Sines, na 
Associação de Municípios do Distrito de Beja.
- Aprovadas por unanimidade, as cláusulas contratuais do contrato  de 
financiamento de curto prazo com a Caixa Geral de Depósitos. 

Sines, 21 de Fevereiro de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara

Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 34/2005

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

- Aprovados os trabalhos a mais da empreitada da 1ª fase dos arranjos 
exteriores do Bairro D. Pedro I .
- Aprovado incluir no Regulamento Municipal a proibição de estacionamento de 
veículos pesados nas zonas urbanas do Concelho.
- Deliberado apoiar a ida de dois bailarinos das Danças de Salão a Copenhaga.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário à Quercus no valor de 500 
euros para o ano económico de 2005.
- Aprovada a participação do capital social do Município de Sines na Empresa 
Pública REGI.
- Aprovado por unanimidade o apoio à Associação de Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal, no âmbito do projecto URBCOM para o Porto Covo.
- Deliberado aprovar o programa das Férias Aventura para a Páscoa 2005.
- Aprovadas as candidaturas propostas para atribuição do Cartão Social do 
munícipe de Sines.
- Aprovados os trabalhos a mais da empreitada da Rotunda da Av. Humberto 
Delgado.
- Aprovada a abertura de concurso para contratação de empréstimo de médio e 
longo  prazo para financiamento da construção da Biblioteca e Centro de Artes.
- Aprovada a adenda ao Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia 
de Porto Covo e o município de Sines.
- Aprovada a atribuição de subsídio de 500 euros ao Ginásio Clube de Sines 
para apoio ao Campeonato Regional de Corridas em Patins.
- Aprovada a comparticipação de 30% do valor apresentado, pelo Ginásio 
Clube de Sines na candidatura para obras na sua Sede Social.
- Aprovada a adjudicação ao Banco Totta & Açores para aquisição em leasing de 
carrinha de 9 lugares.
- Aprovada a adjudicação à Caixa Leasing e Factoring da aquisição em sistema 
leasing de um Dumper.
- Aprovada, por unanimidade, proposta de atribuição de Lotes na Zil II.
  
Sines, 7 de Março de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 25/2005

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

BENEFICIÁRIO: Associação de Bombeiros Voluntários de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 02/04.07.01
VALOR: 27050 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Associação de Bombeiros Voluntários de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 02/04.07.01
VALOR: 200 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 19-05-2004

BENEFICIÁRIO: Vasco da Gama Atlético Clube
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 44420 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Vasco da Gama Atlético Clube
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 46000 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 02-12-2004

BENEFICIÁRIO: Vasco da Gama Atlético Clube
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 6250 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 23-03-2004

BENEFICIÁRIO: Sociedade Musical URSS
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 18250 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Centro Cultural Emmerico Nunes
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 24500 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Centro Cultural Emmerico Nunes
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 1000 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 16-06-2004

BENEFICIÁRIO: Ginásio Clube de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 23271,70 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Contra-Regra Associação de Animação Cultural
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 13711,82 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Resgate - Associação de Nadadores-salvadores
CLASSIFICAÇÃO: 05.03/04.07.01
VALOR: 52750 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Associação Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.01/04.07.01
VALOR: 16994,83 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Associação Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.01/04.07.01
VALOR: 7500 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 03-11-2004

BENEFICIÁRIO: Comissão Carnaval de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.03/04.07.01
VALOR: 42700 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

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

Paços do Município de Sines, aos 16 de Fevereiro de 2005
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 1/2005

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 “REPARAÇÃO DAS COBERTURAS DOS BLOCOS 
G E H DA ESTRADA DA COSTA DO NORTE” - Adjudicada à firma INTEV - 
COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, TINTAS E 
VERNIZES, LDA.

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

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

Sines, 04 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 2/2005

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 “PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE PORTO 
COVO” - Adjudicada à firma MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, MATERIAIS DE 
CONSTRUºÇÃO 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, 04 de Janeiro de 2004.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 3/2005

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 “OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 
SINES” - Adjudicada à firma A. C. NUNES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 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 2004.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 4/2005

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 “LINHA DE MÉDIA TENSÃO A 15 KV PARA O PT DO 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO DAS ÍNDIAS” - Adjudicada à firma 
ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO UNIPESSOAL, 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 2004.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 6/2005

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 “PARQUE DE CAMPISMO DE SINES - 
REMODELAÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E 
PROTECÇÕES” - Adjudicada à firma ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO 
UNIPESSOAL, 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, 11 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 7/2005

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 “ESCOLA BÁSICA N.º 1 - ARRANJOS 
EXTERIORES 1ª FASE - PISO SINTÉTICO” - Adjudicada à firma MANUEL DA 
GRAÇA PEIXITO.

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, 11 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 8/2005

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 “LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO DAS 
ÍNDIAS, 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, 25 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,

José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 10/2005

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 “JARDIM MUNICIPAL DE PORTO COVO” - 
Adjudicada à firma ERMOQUE - EMPREITEIROS, S.A.

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, 02 de Fevereiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 11/2005

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 “REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DO 
ATL, EM SINES” - Adjudicada à firma INTEV, COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTES, TINTAS E VERNIZES, LDA.

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

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

Sines, 02 de Fevereiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 14/2005

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 “ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIF´RICA E 
DESVIO DE INFRAESTRUTURAS DA BIBLIOTECA E CENTRO DE ARTES, 
EM SINES” - Adjudicada à firma LUSECA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
S.A. 

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, 03 de Março de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

Envie a sua 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 um email com o assunto “Leitura” para 

aguas@mun-sines.pt (Secção Administrativa de Águas e 

Esgotos da Câmara Municipal de Sines) e forneça os 

seguintes dados:

- Nome

- Número de cliente

- Leitura

- Data da leitura

O seu envio será validado por um email de resposta dos 

nossos serviços confirmando a recepção.



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

Fev./Mar.

2005

22
Sineense

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

Município

Fev./Mar.

2005

23Município

INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL Nº 121/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no 
uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 
de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária 
de 15 de Dezembro de 2004 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Deliberado por unanimidade adquirir a Associação de Professores de 
Português 120 livros para oferta às crianças carenciadas em Sines.
- Aprovado, por unanimidade, os novos Estatutos da Associação de Municípios 
do Distrito de Beja.
- Deliberado, por unanimidade, proporcionar aos alunos das Escolas Básicas, 
uma ida ao cinema, como oferta de Natal.
- Aprovado o Loteamento Municipal de Expansão da Zil II.
- Aprovado, por unanimidade, o Protocolo entre a CMS e a Energy Way com 
vista à instalação de uma Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado no 
Município de Sines
- Deliberado, por unanimidade, ratificar a atribuição de subsídio extraordinário 
de 500Euros ao Andebol Clube de Sines para apoio às comemorações do 24 de 
Novembro.

Sines, 20 de Dezembro de 2004

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 8/2005

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 4 de Janeiro de 2005 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberada a atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Desportivo e 
Recreativo do Porto Covo no valor de 375 Euros.
- Deliberado renovar a quota da CMS, no Grupo de Amigos do Jardim Zoológico 
de Lisboa, na qualidade de Sócio Extraordinário, nos termos previstos no 
Orçamento Municipal.
- Aprovado o pagamento da indemnização à empresa Teodoro Gomes Alho, 
referente à paragem da empreitada de remodelação dos Espaços Exteriores do 
Bairro Marítimo em Sines.
- Deliberado, por unanimidade, a atribuição de subsídio extraordinário ao 
Andebol Clube de Sines, no valor de 5.350 Euros, e por conta dos apoios a 
conceder pelas empresas.

Sines, 10 de Janeiro de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 11 / 2005

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines:
Faço público que, de acordo com deliberação da reunião de Câmara de 
19.01.2005, é suspensa pelo prazo de 6 (seis) meses, a deliberação tomada em 
reunião de Câmara de 03.11.2004, que retirou o seguinte lote:

Nome: Abílio Manuel Gonçalves Cortes
Lote: 1144
Área: 503,750m2

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

Sines, 20 de Janeiro de 2005

O Presidente de Câmara
Manuel Coelho Carvalho, Dr.

EDITAL Nº 13/2005

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 19 de Janeiro de 2005 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Deliberada a aquisição de quintal junto ao Centro de Artes pelo valor de 
118.700,00 Euros
- Deliberada a atribuição de subsídio extraordinário à Escola Vasco da Gama 
para apoio ao Jornal da Escola.
- Aprovada a adjudicação à EDP da electrificação Rural dos Pegos.
- Aprovado a adjudicação à Luseca, S.A. a empreitada dos Arranjos Exteriores e 
Acessos da Piscina Municipal de Sines.
- Aprovada a composição da comissão de análise de propostas para atribuição 
do Cartão Social do Munícipe de Sines.
- Aprovado, por unanimidade, os projectos e orçamentos dos Arranjos 
Exteriores dos Loteamentos das Percebeiras, para abertura dos competentes 
concursos.

- Aprovado o projecto do Parque Infantil do Bairro Soeiro Pereira Gomes, para 
lançar concurso de execução.
- Aprovada a intenção de adjudicação para empréstimo de curto prazo para o 
ano de 2005, à Caixa Geral de Depósitos.

Sines, 24 de Janeiro de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 23/2005

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 02 Fevereiro de 2005 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberado por unanimidade agendar nova hasta pública para venda das 
Escolas primárias no dia 28 de Fevereiro, pelas 14h30m.
- Aprovada a proposta para lançamento de concurso para repavimentação de 
diversos arruamentos de Sines e Porto Covo.
- Aprovado o projecto para Lançamento de concurso dos arranjos exteriores do 
lote 10 da Quinta de João Mendes.
- Deliberado lançar concurso para remodelação dos espaços exteriores do 
Bairro junto à Rua José Martins Ferreira, nos termos do projecto Aprovado.
- Aprovada a versão final do Plano de Acção do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.
- Aprovado o Projecto de requalificação da Rua Vasco da Gama em Porto Covo.
- Aprovado o projecto de remodelação do Parque Infantil da Baixa de São Pedro 
para lançamento do competente concurso.
- Aprovada a solução de realojamento dos habitantes em roulotes junto ao 
Bairro de S. Marcos.
- Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Presidente no sentido 
de considerar carreiras verticais aquelas que os tribunais têm vindo caso a caso 
a considerar como tal e na sequência do que vem sendo deliberado por 
diversas Câmaras do país.
- Aprovada a lista provisória de atribuição de bolsas de estudo para o ano lectivo 
2004/2005.
- Deliberado por unanimidade, e ao abrigo do acordo entre a CMS e o ISEIT de 
Santo André, propor a atribuição da Bolsa à candidata Mónica Cristina Torpes 
Duarte.
- Deliberado por unanimidade proceder à ligação de água à Ilha do Pessegueiro 
e residências limítrofes.
- Aprovada a alteração ao Loteamento Municipal da zona Industrial Ligeira II 
para promoção do competente registo.
- Aprovada a intenção de adjudicação no sistema leasing da varredora Sicas 
Millenium, à Caixa Leasingnos termos propostos pelo júri.
- Aprovado por unanimidade o programa das comemorações e respectivo 
orçamento para o Dia Mundial da Juventude.

Sines, 7 de Fevereiro de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 27/2005

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

- Aprovada por unanimidade Saudação ao Carnaval de Sines.
- Aprovada Saudação aos Clubes Desportivos Locais pelos inscritos nas 
respectivas modalidades.
- Aprovado o aumento, previsto no Regulamento Municipal, para o consumo de 
água e com efeitos a partir de 1 de Março.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário ao Agrupamento Vertical de 
Escolas  para reparação e assistência do equipamento informático.
- Aprovado o programa e orçamento para as Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher.
- Aprovada a adjudicação dos trabalhos a mais da empreitada da Biblioteca e 
Centro de Artes de Sines 
- Aprovada a proposta da Junta de Freguesia de Porto Covo sobre limitação de 
estacionamento de auto-caravanas.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Desportivo Leal 
Soneguense no valor de 480 euros para aquisição de equipamento.
- Aprovada por unanimidade, a minuta do contrato da empreitada dos arranjos 
exteriores e acessos à Piscina Municipal de Sines.
- Aprovado o valor da comparticipação para 2005 do município de Sines, na 
Associação de Municípios do Distrito de Beja.
- Aprovadas por unanimidade, as cláusulas contratuais do contrato  de 
financiamento de curto prazo com a Caixa Geral de Depósitos. 

Sines, 21 de Fevereiro de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara

Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 34/2005

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

- Aprovados os trabalhos a mais da empreitada da 1ª fase dos arranjos 
exteriores do Bairro D. Pedro I .
- Aprovado incluir no Regulamento Municipal a proibição de estacionamento de 
veículos pesados nas zonas urbanas do Concelho.
- Deliberado apoiar a ida de dois bailarinos das Danças de Salão a Copenhaga.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário à Quercus no valor de 500 
euros para o ano económico de 2005.
- Aprovada a participação do capital social do Município de Sines na Empresa 
Pública REGI.
- Aprovado por unanimidade o apoio à Associação de Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal, no âmbito do projecto URBCOM para o Porto Covo.
- Deliberado aprovar o programa das Férias Aventura para a Páscoa 2005.
- Aprovadas as candidaturas propostas para atribuição do Cartão Social do 
munícipe de Sines.
- Aprovados os trabalhos a mais da empreitada da Rotunda da Av. Humberto 
Delgado.
- Aprovada a abertura de concurso para contratação de empréstimo de médio e 
longo  prazo para financiamento da construção da Biblioteca e Centro de Artes.
- Aprovada a adenda ao Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia 
de Porto Covo e o município de Sines.
- Aprovada a atribuição de subsídio de 500 euros ao Ginásio Clube de Sines 
para apoio ao Campeonato Regional de Corridas em Patins.
- Aprovada a comparticipação de 30% do valor apresentado, pelo Ginásio 
Clube de Sines na candidatura para obras na sua Sede Social.
- Aprovada a adjudicação ao Banco Totta & Açores para aquisição em leasing de 
carrinha de 9 lugares.
- Aprovada a adjudicação à Caixa Leasing e Factoring da aquisição em sistema 
leasing de um Dumper.
- Aprovada, por unanimidade, proposta de atribuição de Lotes na Zil II.
  
Sines, 7 de Março de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 25/2005

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

BENEFICIÁRIO: Associação de Bombeiros Voluntários de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 02/04.07.01
VALOR: 27050 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Associação de Bombeiros Voluntários de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 02/04.07.01
VALOR: 200 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 19-05-2004

BENEFICIÁRIO: Vasco da Gama Atlético Clube
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 44420 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Vasco da Gama Atlético Clube
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 46000 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 02-12-2004

BENEFICIÁRIO: Vasco da Gama Atlético Clube
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 6250 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 23-03-2004

BENEFICIÁRIO: Sociedade Musical URSS
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 18250 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Centro Cultural Emmerico Nunes
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 24500 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Centro Cultural Emmerico Nunes
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 1000 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 16-06-2004

BENEFICIÁRIO: Ginásio Clube de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 23271,70 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Contra-Regra Associação de Animação Cultural
CLASSIFICAÇÃO: 05.02/04.07.01
VALOR: 13711,82 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Resgate - Associação de Nadadores-salvadores
CLASSIFICAÇÃO: 05.03/04.07.01
VALOR: 52750 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Associação Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.01/04.07.01
VALOR: 16994,83 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

BENEFICIÁRIO: Associação Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.01/04.07.01
VALOR: 7500 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 03-11-2004

BENEFICIÁRIO: Comissão Carnaval de Sines
CLASSIFICAÇÃO: 05.03/04.07.01
VALOR: 42700 euros
DATA DA DELIBERAÇÃO: 05-12-2003

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

Paços do Município de Sines, aos 16 de Fevereiro de 2005
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 1/2005

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 “REPARAÇÃO DAS COBERTURAS DOS BLOCOS 
G E H DA ESTRADA DA COSTA DO NORTE” - Adjudicada à firma INTEV - 
COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, TINTAS E 
VERNIZES, LDA.

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

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

Sines, 04 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 2/2005

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 “PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE PORTO 
COVO” - Adjudicada à firma MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, MATERIAIS DE 
CONSTRUºÇÃO 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, 04 de Janeiro de 2004.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 3/2005

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 “OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 
SINES” - Adjudicada à firma A. C. NUNES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 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 2004.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 4/2005

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 “LINHA DE MÉDIA TENSÃO A 15 KV PARA O PT DO 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO DAS ÍNDIAS” - Adjudicada à firma 
ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO UNIPESSOAL, 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 2004.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 6/2005

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 “PARQUE DE CAMPISMO DE SINES - 
REMODELAÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E 
PROTECÇÕES” - Adjudicada à firma ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO 
UNIPESSOAL, 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, 11 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 7/2005

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 “ESCOLA BÁSICA N.º 1 - ARRANJOS 
EXTERIORES 1ª FASE - PISO SINTÉTICO” - Adjudicada à firma MANUEL DA 
GRAÇA PEIXITO.

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, 11 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 8/2005

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 “LOTEAMENTO MUNICIPAL DO BAIRRO DAS 
ÍNDIAS, 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, 25 de Janeiro de 2005.
O Vice-Presidente,

José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 10/2005

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 “JARDIM MUNICIPAL DE PORTO COVO” - 
Adjudicada à firma ERMOQUE - EMPREITEIROS, S.A.

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, 02 de Fevereiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 11/2005

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 “REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DO 
ATL, EM SINES” - Adjudicada à firma INTEV, COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTES, TINTAS E VERNIZES, LDA.

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

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

Sines, 02 de Fevereiro de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 14/2005

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 “ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIF´RICA E 
DESVIO DE INFRAESTRUTURAS DA BIBLIOTECA E CENTRO DE ARTES, 
EM SINES” - Adjudicada à firma LUSECA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
S.A. 

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, 03 de Março de 2005.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

Envie a sua leitura
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ARLETE ARGENTE GUERREIRO (1905-1940)

“Argentinita” nasceu há 100 anos
ARLETE ARGENTE GUERREIRO (1905-1940)

“Argentinita” nasceu há 100 anos
Passaram, dia 1 de Janeiro, 100 anos 

sobre o nascimento de Arlete Argente 

Guerreiro, uma das figuras culturais 

mais interessantes do século XX 

sineense. Perseguida por sucessivos 

problemas de saúde ao longo dos seus 

35 anos de vida, a escritora nunca 

abandonou o tom humorado e 

idealista que domina a parte da sua 

obra que chegou publicada até aos 

nossos dias, os contos e poesias 

infantis, reeditados pela Câmara 

Municipal de Sines em 1981. Estórias 

de outro tempo e de todos os tempos 

que revelam uma sensibilidade ainda 

pouco conhecida dos sineenses.

Passaram, dia 1 de Janeiro, 100 anos 

sobre o nascimento de Arlete Argente 

Guerreiro, uma das figuras culturais 

mais interessantes do século XX 

sineense. Perseguida por sucessivos 

problemas de saúde ao longo dos seus 

35 anos de vida, a escritora nunca 

abandonou o tom humorado e 

idealista que domina a parte da sua 

obra que chegou publicada até aos 

nossos dias, os contos e poesias 

infantis, reeditados pela Câmara 

Municipal de Sines em 1981. Estórias 

de outro tempo e de todos os tempos 

que revelam uma sensibilidade ainda 

pouco conhecida dos sineenses.

ARLETE Argente Guerreiro, “Argentinita” para os 

mais próximos, nasce no número 54 da Rua Teófilo de 

Braga, em Sines, no dia 1 de Janeiro de 1905, filha de 

Manuel João Guerreiro, operário corticeiro e 

comerciante, e de Clotilde Argente Guerreiro.

  É uma criança doente. Chega à idade escolar com 

graves problemas na visão e na fala, mas apesar das 

limitações físicas, revela-se uma excelente aluna, com 

predilecção pela área das letras. A professora Emília 

Mendes da Silva, animada pela sua precocidade 

intelectual, acompanha-a de perto.

  A saúde volta porém a traí-la na altura de ingressar no 

liceu. Não pode matricular-se no Liceu Normal, em 

Lisboa, o que a impede de cumprir o sonho de 

frequentar o curso do magistério.

  Em plena adolescência, embora a visão melhore, fica 

praticamente surda.

  Mas mesmo as sucessivas fatalidades físicas não a 

impedem de estudar, aproveitando os conhecimentos 

adquiridos para se dedicar à literatura. Em 1933, 

começa a publicar textos em dezenas de suplementos 

literários de jornais de todo o país, onde ganha 

admiradores e faz amizade com figuras como Aníbal 

Mendes, A. Garibaldi e Alsácia Fontes Machado.

  É decisiva na sua formação e acompanhamento a 

ARLETE Argente Guerreiro, “Argentinita” para os 

mais próximos, nasce no número 54 da Rua Teófilo de 

Braga, em Sines, no dia 1 de Janeiro de 1905, filha de 

Manuel João Guerreiro, operário corticeiro e 

comerciante, e de Clotilde Argente Guerreiro.

  É uma criança doente. Chega à idade escolar com 

graves problemas na visão e na fala, mas apesar das 

limitações físicas, revela-se uma excelente aluna, com 

predilecção pela área das letras. A professora Emília 

Mendes da Silva, animada pela sua precocidade 

intelectual, acompanha-a de perto.

  A saúde volta porém a traí-la na altura de ingressar no 

liceu. Não pode matricular-se no Liceu Normal, em 

Lisboa, o que a impede de cumprir o sonho de 

frequentar o curso do magistério.

  Em plena adolescência, embora a visão melhore, fica 

praticamente surda.

  Mas mesmo as sucessivas fatalidades físicas não a 

impedem de estudar, aproveitando os conhecimentos 

adquiridos para se dedicar à literatura. Em 1933, 

começa a publicar textos em dezenas de suplementos 

literários de jornais de todo o país, onde ganha 

admiradores e faz amizade com figuras como Aníbal 

Mendes, A. Garibaldi e Alsácia Fontes Machado.

  É decisiva na sua formação e acompanhamento a 

influência da escritora Aurélia Borges (a responsável 

pela primeira edição da obra de Florbela Espanca), com 

quem se corresponde e que se torna a sua grande 

mentora.

  Em 1937, porém, a saúde de Arlete Argente Guerreiro 

degrada-se de forma irreversível. Passa os últimos anos 

da sua vida na cama. 

  Testemunho do interesse que os seus textos 

despertam, Joaquim de Sines Fernandes, responsável 

pelo “bosquejo biográfico” incluído na edição do 

“Contos e Poesias Infantis”, a única fonte escrita de 

informação sobre a vida da escritora, dá conta do 

número de leitores que se dirigem à redacção do jornal 

“Voz do Minho” a inquirir o motivo da falta de 

produções da Argentinita.

  Arlete, no entanto, pouco mais escreve, morrendo a 4 

de Novembro de 1940, na mesma rua onde nasceu 

(Rua Teófilo Braga, prédio com os números 89 e 91). A 

sua morte motiva textos consternados de colegas 

poetas e de leitores em jornais de todo o país, expressão 

da saudade pela escritora e pela “pessoa de emoção 

suave e belo coração” (Aurélia Borges).

  Após a sua morte, Aurélia Borges, o professor 

Joaquim Sines Fernandes e o irmão, Jacinto Argente 

Guerreiro, formam uma comissão com o intuito de 

levar ao prelo as obras completas de Arlete. O primeiro 

volume sai em 1947, nas Edições Expansão, e reúne os 

contos e poemas infantis. O livro foi reeditado em 1981 

pela Câmara Municipal de Sines.

  Os poemas e contos infantis de Arlete Argente 

Guerreiro são na sua grande maioria estórias 

edificantes, impregnadas de sentimento cristão, que 

procuram inculcar nas crianças os valores da caridade e 

da modéstia. A menina que vende a boneca para 

arranjar dinheiro para os tuberculosos é uma heroína 

infantil típica de Argentinita. O egoísmo da criança 

gulosa é muito penalizado, no contexto das carências 

económicas do tempo em que a autora escreve.

  Os textos que resistiram pior à passagem do tempo 

apontam para o que agora vemos como alguma 

imobilidade social: no conto “Por causa de uma batata” 

fala-se da desgraça que é para um homem casar com 

uma má dona de casa; no poema “Sapateiro Zé Baeta” 

fala-se da necessidade de agir de acordo com a posição 

de cada um na sociedade. Mas há jóias de humor, como 

o poema “Manel Joaquim era atleta”, ainda capazes de 

provocar gargalhadas no mais cínico dos leitores 

contemporâneo, e o estilo de Argentinita é sempre vivo 

e luminoso.
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quem se corresponde e que se torna a sua grande 
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degrada-se de forma irreversível. Passa os últimos anos 

da sua vida na cama. 

  Testemunho do interesse que os seus textos 

despertam, Joaquim de Sines Fernandes, responsável 

pelo “bosquejo biográfico” incluído na edição do 
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“Voz do Minho” a inquirir o motivo da falta de 

produções da Argentinita.

  Arlete, no entanto, pouco mais escreve, morrendo a 4 

de Novembro de 1940, na mesma rua onde nasceu 

(Rua Teófilo Braga, prédio com os números 89 e 91). A 

sua morte motiva textos consternados de colegas 

poetas e de leitores em jornais de todo o país, expressão 

da saudade pela escritora e pela “pessoa de emoção 

suave e belo coração” (Aurélia Borges).

  Após a sua morte, Aurélia Borges, o professor 

Joaquim Sines Fernandes e o irmão, Jacinto Argente 

Guerreiro, formam uma comissão com o intuito de 

levar ao prelo as obras completas de Arlete. O primeiro 

volume sai em 1947, nas Edições Expansão, e reúne os 

contos e poemas infantis. O livro foi reeditado em 1981 

pela Câmara Municipal de Sines.

  Os poemas e contos infantis de Arlete Argente 

Guerreiro são na sua grande maioria estórias 

edificantes, impregnadas de sentimento cristão, que 

procuram inculcar nas crianças os valores da caridade e 

da modéstia. A menina que vende a boneca para 

arranjar dinheiro para os tuberculosos é uma heroína 

infantil típica de Argentinita. O egoísmo da criança 

gulosa é muito penalizado, no contexto das carências 

económicas do tempo em que a autora escreve.

  Os textos que resistiram pior à passagem do tempo 

apontam para o que agora vemos como alguma 

imobilidade social: no conto “Por causa de uma batata” 

fala-se da desgraça que é para um homem casar com 

uma má dona de casa; no poema “Sapateiro Zé Baeta” 

fala-se da necessidade de agir de acordo com a posição 

de cada um na sociedade. Mas há jóias de humor, como 

o poema “Manel Joaquim era atleta”, ainda capazes de 

provocar gargalhadas no mais cínico dos leitores 

contemporâneo, e o estilo de Argentinita é sempre vivo 

e luminoso.

  Não conhecemos mais nada da obra de Arlete Argente 

Guerreiro, uma vez que os restantes três volumes 

previstos na edição dos anos 40  (Teatro Infantil, 

Líricas e Sonetos e Contos) não chegaram a ser 

publicados na altura nem posteriormente.

  Parte dos textos de Arlete ter-se-á perdido pouco 

depois da sua morte. Mas o corpo que resultou da 

recolha da comissão presidida por Aurélia Borges ainda 

existe, estando neste momento à guarda da filha do 

professor Sines Fernandes, Maria Adelaide de Sines 

Fernandes, que espera uma oportunidade para serem 

publicados. 

  Só então conseguiremos ter uma visão mais completa 

da personalidade literária de Argentinita.

Fontes: A principal fonte desta biografia é o “Bosquejo 

Biográfico”, da autoria do professor Sines Fernandes, que 

prefacia o volume “Contos e Poemas Infantis”. A sua filha, 

Maria Adelaide de Sines Fernandes, forneceu informações 

adicionais sobre a vida da autora e o destino dos seus escritos. 

O poema inédito publicado foi recolhido e cedido gentilmente 

por António Correia.

  Não conhecemos mais nada da obra de Arlete Argente 

Guerreiro, uma vez que os restantes três volumes 

previstos na edição dos anos 40  (Teatro Infantil, 

Líricas e Sonetos e Contos) não chegaram a ser 

publicados na altura nem posteriormente.

  Parte dos textos de Arlete ter-se-á perdido pouco 

depois da sua morte. Mas o corpo que resultou da 

recolha da comissão presidida por Aurélia Borges ainda 

existe, estando neste momento à guarda da filha do 

professor Sines Fernandes, Maria Adelaide de Sines 

Fernandes, que espera uma oportunidade para serem 

publicados. 

  Só então conseguiremos ter uma visão mais completa 

da personalidade literária de Argentinita.

Fontes: A principal fonte desta biografia é o “Bosquejo 

Biográfico”, da autoria do professor Sines Fernandes, que 

prefacia o volume “Contos e Poemas Infantis”. A sua filha, 

Maria Adelaide de Sines Fernandes, forneceu informações 

adicionais sobre a vida da autora e o destino dos seus escritos. 

O poema inédito publicado foi recolhido e cedido gentilmente 

por António Correia.

Salvé 18 Setembro 1934

Dia do 1.º aniversário dos meus amiguinhos Alfredo 

Trindade e João Francisco

Sol que esparges com carinho

Tua luz e tudo douras,

Vai hoje beijar, de mansinho, 

As lindas cabeças louras

Dos gémeozinhos gentis

João Francisco e Trindade,

Que, neste dia feliz,

Todo cor, suavidade,

Um ano da sua vida

Completam! E eu num abraço,

Lhes desejo que florida

Ela seja, no regaço

Dos paizinhos, que se estão

Revendo co' orgulho santo
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Trindade e João Francisco

Nos pequeninos que são

Sua esperança, seu encanto!...

Meus pequeninos, formosos,

Oxalá sejais um dia

Uns homenzinhos briosos

E com toda a galhardia

Entre rasgos de heroísmo

Honreis os nomes que usais

Grandes nomes no ciclismo

Numa ternura infinita

Muito vos abraça e beija

A que sorte vos almeja

E muito amiga
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