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EMPRESÁRIOS MAIS APOIADOS. PÁG. 7

DESTAQUE

Organizado pela Câmara Municipal 

de Sines, o 

, o maior festival de world 

music do país, recebe 15 concertos de 

quatro continentes entre os dias 28 e 

30 de Julho de 2005. Hermeto 

Pascoal,  KTU, Marc Ribot e Master 

Musicians of Jajouka são alguns 

destaques da mais extensa e forte 

programação de sempre. PÁGS. 8-10 

FESTIVAL MÚSICAS DO 

MUNDO

Sineense

DOSSIER

O Bairro da Floresta, em Sines, venceu 

a 17.ª edição do , na 

categoria promoção privada. O 

prémio, entregue, dia 1 de Julho, no 

Porto, é um reconhecimento da 

excelência do empreendimento de 

habitação a custos controlados 

projectado e promovido pela Câmara 

Municipal de Sines e construído pela 

empresa Edifer. PÁG. 2

PRÉMIO INH

Junho, o 

, foi um mês de iniciativas 

para as crianças e estudantes de Sines. 

Num programa organizado pela 

Câmara Municipal de Sines, com o 

apoio da comunidade educativa, 

houve momentos culturais, 

desportivos, de sensibilização cívica e 

ambiental, muita animação e também 

debate. PÁGS. 12 E 13

MÊS DA CRIANÇA E DA 

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

A Piscina Municipal de Sines 

Carlos Manafaia foi 

inaugurada no dia 16 de 

Julho. O concelho fica mais 

rico em equipamentos 

desportivos. Págs. 4 e 5
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Bairro da Floresta
ganha Prémio INH
A qualidade arquitectónica e dos espaços exteriores e o 
esforço de integração social foram destacados pelo júri do 
prémio, entregue dia 1 de Julho, no Porto.

O BAIRRO da Floresta, em Sines, venceu a 17.ª edição 

do Prémio INH, na categoria promoção privada. O 

prémio, entregue, dia 1 de Julho, no Porto, é um 

reconhecimento da excelência do empreendimento de 

habitação a custos controlados projectado e promovido 

pela Câmara Municipal de Sines e construído pela 

empresa Edifer - Construções Pires Coelho & 

Fernandes SA, que o candidatou ao galardão.

  Na declaração do júri que precedeu a entrega do 

prémio ao arquitecto projectista, Luís Francisco, e a Rui 

Furtado Marques, da empresa Edifer, destacou-se a 

qualidade arquitectónica e dos espaços exteriores e a 

componente de integração social:

  “É um conjunto edificado que assume uma imagem de 

modernidade, com grande equilíbrio entre o volume 

construído e o não construído. A complementaridade 

destes factores é perceptível na expressão global do 

empreendimento confirmada nos respectivos 

pormenores. É com satisfação que constatamos uma 

concepção integrada da arquitectura dos edifícios e dos 

espaços exteriores, projectados pela arquitecta 

paisagista Sofia Pimenta, que hierarquizou e articulou 

os espaços de desporto e de estadia, valorizando o 

conjunto edificado e permitindo, com os excelentes 

espaços ajardinados, a sua fruição dinâmica e estática 

por todas as classes etárias, isolando também o 

empreendimento do ruído da área urbana em que se 

insere. Sendo uma promoção privada destinada a 

realojamento de famílias carenciadas de diferentes etnias 

e culturas, é de salientar e de louvar o trabalho de 

integração e de harmonização desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Sines, patente nas formas de uso 

dos moradores que contactámos, transmitindo a ideia 

de grande convívio e de grande harmonia social.”

  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 

Coelho, considerou a atribuição do prémio “um 

acontecimento de extraordinária importância e 

significado para a Câmara Municipal de Sines”, pelo 

“reconhecimento da qualidade de um projecto realizado 

por técnicos da Câmara” e por constituir uma 

“manifestação que atesta a capacidade e 

empenho da Câmara Municipal em 

conceber e concretizar uma obra de 

qualidade, com uma preocupação pela 

integração das famílias de várias etnias 

num espaço urbano de qualidade e num 

ambiente de convívio e harmonia social”.

  Para o autarca, o prémio “contribuirá 

para aumentar a auto-estima e o orgulho 

dos moradores” e “é um estímulo para a 

Câmara e para os seus técnicos e 

trabalhadores”.

  Com 124 fogos, um polidesportivo e 

todas as comodidades de um bairro 

moderno, o Bairro da Floresta começou a 

ser habitado em Março de 2005. O bairro 

aloja mais de 400 pessoas anteriormente a 

viver em barracas e casas degradadas.

Galp Energia apoia FMM,
associações e instituições
Os protocolos assinados estabelecem um apoio financeiro 
global de cerca de 260 mil euros.

A GALP Energia (empresas Petrogal e Transgás Atlântico), a 
Câmara Municipal de Sines e um conjunto de associações e 
instituições de Sines assinaram dia 14 de Julho, nos Paços do 
Concelho, um conjunto de protocolos no âmbito da relação das 
empresas com a comunidade local de Sines.
  Os protocolos definem um conjunto de donativos a entregar 
pela Galp Energia no valor de cerca de 260 mil euros. 
   Desse valor, 110 mil euros (100 mil euros doados pela 
Petrogal e 10 mil pela Transgás Atlântico) estão reservados 
como patrocínio ao Festival Músicas do Mundo 2005. 
  Cento e cinquenta mil euros serão entregues às seguintes 
associações e instituições: Andebol Clube de Sines, Associação 
Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém, Contra-Regra - 
Associação de Animação Cultural, A Gralha - Associação para o 
Desenvolvimento de Porto Covo, Associação Recreativa de 
Dança Sineense, Associação Sócio-cultural de Porto Covo, 
Centro Cultural Emmerico Nunes, Cercisiago, Clube de 

Natação do Litoral Alentejano, Clube Desportivo e Recreativo 
de Porto Covo, Clube Náutico de Sines, Comissão de Carnaval 
de Sines, Ginásio Clube de Sines, Grupo Desportivo da Baixa 
de S. Pedro, Independentes Futsal Associação, Junta de 
Freguesia de Porto Covo, Moto Clube Águias do Oceano, Rádio 
Sines (ABVS), Santa Casa da Misericórdia de Sines, Sociedade 
Columbófila Vasco da Gama, SMURSS e Vasco da Gama AC.
  Na cerimónia, Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, congratulou-se com a assinatura dos 
protocolos, dizendo esperar “que outras empresas sigam o 
exemplo da Galp Energia”.
  José Cordeiro Catarino, director da Refinaria de Sines, afirmou 
que a “Galp Energia defende um conjunto de valores, entre os 
quais o da responsabilidade social”.
  Miguel Martín, director do terminal de gás natural, declarou que 
os apoios concedidos são-no “a pensar no futuro, nos jovens e 
na cultura de Sines”.

Da esquerda para a direita: Ashif Guma e Rui Furtado Marques, da empresa Edifer; 
Luís Francisco, arquitecto; Manuel Coelho, presidente da CMS; Sofia Pimenta, 
arquitecta paisagista; José Ferreira Costa, vice-presidente da CMS

Os espaços exteriores, concebidos por Sofia Pimenta, foram destacados na declaração do júri.

A modernidade do projecto arquitectónico de Luís Francisco mereceu louvor.

O esforço de integração social da Câmara Municipal foi outro motivo para o prémio. Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia.

José Cordeiro Catarino (Refinaria), Manuel Coelho (CMS) e Miguel Martín (t. gás).

Uma piscina ao serviço de todos
O NOSSO sonho de muitos anos, a Piscina Municipal, transformou-
se em realidade. O desejo e a esperança dos atletas de natação, dos 
jovens e de toda a população estão concretizados. Celebramos um 
momento memorável da vida e da história de Sines. 
  Desde 16 de Julho, Sines está mais rico e todos os sineenses têm 
um forte motivo para se sentirem orgulhosos com este  
extraordinário equipamento destinado a toda a população de Sines, 
para a aprendizagem, a prática da natação e a realização de 
competições e espectáculos aquáticos.
  As crianças e os jovens têm motivos especiais para se sentirem 
mais felizes, pois passam a ter ao seu dispor condições excelentes 
para aprender a nadar, para desenvolverem esta prática numa 
piscina ampla, num espaço atractivo que passa a ser um prazer 
frequentar, para fazer treinos como atletas e para as competições 
entre clubes.
  Com a construção destas novas piscinas demos um salto de 
gigante, passando de um tanque de aprendizagem de 17 metros, 
com 04 pistas, que totalizam 68 metros, para um conjunto de duas 
piscinas: uma de aprendizagem, com 17 metros e 90 centímetros de 
profundidade, para bebés, crianças e idosos e a piscina principal 
com 25 metros de comprimentos por 17 metros de largo e dois 
metros de profundidade - que totalizam 268 metros de pista - com 
capacidade para actividades de natação em geral, treino de atletas, 
competições regionais, nacionais e internacionais, natação 
sincronizada, pólo aquático, hidromassagem, entre outros.
  Além destes dois planos de água, este complexo desportivo dispõe 
de um ginásio para actividades físicas, salas técnicas, balneários, 
fraldários, uma bancada de mais de 300 lugares, bar interior e uma 
envolvente ajardinada, um espaço belíssimo que enriquece este 
grande edifício e que passará a fazer parte dos circuitos de lazer da 
população de Sines.
  É uma obra de extraordinária importância, na qual todos os 
sineenses se vão reconhecer pela sua beleza e pelo seu valor para 
toda a população, particularmente para as crianças e jovens. Ela 
representa uma nova etapa no desenvolvimento e na qualidade de 

vida das pessoas e uma marca importante na imagem de Sines, que 
será, seguramente, a melhor piscina do Litoral 
Alentejano.
  É a maior obra pública até hoje construída pela 
Câmara, onde estão investidos cerca de 700 mil 
contos.
  Esta é uma das grandes obras realizadas pelo 
executivo a que tenho a honra de presidir e que atesta 
a nossa vontade e a nossa capacidade de fazer obras 
e de servir este município, dotando-o de 
equipamentos necessários e importantes para o 
desenvolvimento social e para a qualidade e 
humanização da vida dos sineenses.
  Este equipamento vai ser gerido pela Câmara com 
os objectivos de servir toda a população de Sines, 
independentemente da sua condição económica ou 
social.
  Vamos ter a preocupação de fazer uma programação 
que garanta o acesso de toda a população a estas 
piscinas.
  Vamos ter uma escola municipal de natação que abrangerá os 
bebés, as crianças, os jovens, adultos e idosos.
  Vamos ter horários programados para os clubes, o desporto 
escolar, as escolas e horários livres para a prática de lazer.
  Vamos promover programas para grávidas, idosos, hidroginástica.
  Vamos promover encontros e campeonatos de âmbito regional e 
nacional.
  Vamos fomentar a prática do pólo aquático e a realização de 
espectáculos de natação sincronizada e outros eventos importantes 
para a promoção do desporto e a promoção da imagem de Sines, 
bem como para a atracção de praticantes de natação e visitantes da 
região e do país.
  Estas piscinas chamam-se “Piscinas Municipais Carlos Manafaia”, 
em homenagem ao grande homem sineense que dedicou a sua vida 
ao serviço de Sines, como professor primário, como atleta nas 

práticas aquáticas do mergulho; como deputado à Assembleia da 
República pelo P.C.P., como cooperante ao serviço do 
Povo Moçambicano. Um homem belo, de carácter 
simples e um sineense dedicado às causas nobres da 
vida, que pelo seu exemplo e trabalho, perdurará na 
nossa memória. 
  Ao lado das piscinas, temos outra grande obra 
promovida pela CMS para alojar centenas de famílias 
jovens de Sines, num belíssimo bairro onde, há dois 
anos, havia uma mata de eucaliptos e algumas 
barracas.
  No próximo mês de Agosto  (provavelmente dia 20) 
vamos inaugurar a nova Biblioteca Municipal de Sines, 
outra obra de extraordinária importância para a 
educação e a cultura.
  Em Setembro vamos inaugurar o Auditório Municipal, 
um equipamento destinado ao cinema, teatro, música, 
dança, encontros, debates, etc.
  Com este conjunto de edifícios e equipamentos para 

o desporto, a educação, a cultura e o lazer, a cidade de Sines 
transforma-se e torna-se mais rica, mais moderna, mais 
desenvolvida.
  A qualidade de vida passa a ter outra dimensão, o município afirma-
se e projecta-se, a população fica orgulhosa do seu património.
  Eu, como presidente, sinto-me mais realizado e, confesso-vos, que 
por estas obras tão belas, tão importantes para Sines, valeu a pena, 
vale a pena ser Presidente desta Câmara, pois não tenho a menor 
dúvida de que fizemos um conjunto de obras extraordinárias para o 
presente e para o futuro de Sines.
  E isto dá-me nova energia e vontade de continuar a trabalhar 
por Sines.
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Bairro da Floresta
ganha Prémio INH
A qualidade arquitectónica e dos espaços exteriores e o 
esforço de integração social foram destacados pelo júri do 
prémio, entregue dia 1 de Julho, no Porto.

O BAIRRO da Floresta, em Sines, venceu a 17.ª edição 

do Prémio INH, na categoria promoção privada. O 

prémio, entregue, dia 1 de Julho, no Porto, é um 

reconhecimento da excelência do empreendimento de 

habitação a custos controlados projectado e promovido 

pela Câmara Municipal de Sines e construído pela 

empresa Edifer - Construções Pires Coelho & 

Fernandes SA, que o candidatou ao galardão.

  Na declaração do júri que precedeu a entrega do 

prémio ao arquitecto projectista, Luís Francisco, e a Rui 

Furtado Marques, da empresa Edifer, destacou-se a 

qualidade arquitectónica e dos espaços exteriores e a 

componente de integração social:

  “É um conjunto edificado que assume uma imagem de 

modernidade, com grande equilíbrio entre o volume 

construído e o não construído. A complementaridade 

destes factores é perceptível na expressão global do 

empreendimento confirmada nos respectivos 

pormenores. É com satisfação que constatamos uma 

concepção integrada da arquitectura dos edifícios e dos 

espaços exteriores, projectados pela arquitecta 

paisagista Sofia Pimenta, que hierarquizou e articulou 

os espaços de desporto e de estadia, valorizando o 

conjunto edificado e permitindo, com os excelentes 

espaços ajardinados, a sua fruição dinâmica e estática 

por todas as classes etárias, isolando também o 

empreendimento do ruído da área urbana em que se 

insere. Sendo uma promoção privada destinada a 

realojamento de famílias carenciadas de diferentes etnias 

e culturas, é de salientar e de louvar o trabalho de 

integração e de harmonização desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Sines, patente nas formas de uso 

dos moradores que contactámos, transmitindo a ideia 

de grande convívio e de grande harmonia social.”

  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 

Coelho, considerou a atribuição do prémio “um 

acontecimento de extraordinária importância e 

significado para a Câmara Municipal de Sines”, pelo 

“reconhecimento da qualidade de um projecto realizado 

por técnicos da Câmara” e por constituir uma 

“manifestação que atesta a capacidade e 

empenho da Câmara Municipal em 

conceber e concretizar uma obra de 

qualidade, com uma preocupação pela 

integração das famílias de várias etnias 

num espaço urbano de qualidade e num 

ambiente de convívio e harmonia social”.

  Para o autarca, o prémio “contribuirá 

para aumentar a auto-estima e o orgulho 

dos moradores” e “é um estímulo para a 

Câmara e para os seus técnicos e 

trabalhadores”.

  Com 124 fogos, um polidesportivo e 

todas as comodidades de um bairro 

moderno, o Bairro da Floresta começou a 

ser habitado em Março de 2005. O bairro 

aloja mais de 400 pessoas anteriormente a 

viver em barracas e casas degradadas.

Galp Energia apoia FMM,
associações e instituições
Os protocolos assinados estabelecem um apoio financeiro 
global de cerca de 260 mil euros.

A GALP Energia (empresas Petrogal e Transgás Atlântico), a 
Câmara Municipal de Sines e um conjunto de associações e 
instituições de Sines assinaram dia 14 de Julho, nos Paços do 
Concelho, um conjunto de protocolos no âmbito da relação das 
empresas com a comunidade local de Sines.
  Os protocolos definem um conjunto de donativos a entregar 
pela Galp Energia no valor de cerca de 260 mil euros. 
   Desse valor, 110 mil euros (100 mil euros doados pela 
Petrogal e 10 mil pela Transgás Atlântico) estão reservados 
como patrocínio ao Festival Músicas do Mundo 2005. 
  Cento e cinquenta mil euros serão entregues às seguintes 
associações e instituições: Andebol Clube de Sines, Associação 
Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém, Contra-Regra - 
Associação de Animação Cultural, A Gralha - Associação para o 
Desenvolvimento de Porto Covo, Associação Recreativa de 
Dança Sineense, Associação Sócio-cultural de Porto Covo, 
Centro Cultural Emmerico Nunes, Cercisiago, Clube de 

Natação do Litoral Alentejano, Clube Desportivo e Recreativo 
de Porto Covo, Clube Náutico de Sines, Comissão de Carnaval 
de Sines, Ginásio Clube de Sines, Grupo Desportivo da Baixa 
de S. Pedro, Independentes Futsal Associação, Junta de 
Freguesia de Porto Covo, Moto Clube Águias do Oceano, Rádio 
Sines (ABVS), Santa Casa da Misericórdia de Sines, Sociedade 
Columbófila Vasco da Gama, SMURSS e Vasco da Gama AC.
  Na cerimónia, Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, congratulou-se com a assinatura dos 
protocolos, dizendo esperar “que outras empresas sigam o 
exemplo da Galp Energia”.
  José Cordeiro Catarino, director da Refinaria de Sines, afirmou 
que a “Galp Energia defende um conjunto de valores, entre os 
quais o da responsabilidade social”.
  Miguel Martín, director do terminal de gás natural, declarou que 
os apoios concedidos são-no “a pensar no futuro, nos jovens e 
na cultura de Sines”.

Da esquerda para a direita: Ashif Guma e Rui Furtado Marques, da empresa Edifer; 
Luís Francisco, arquitecto; Manuel Coelho, presidente da CMS; Sofia Pimenta, 
arquitecta paisagista; José Ferreira Costa, vice-presidente da CMS

Os espaços exteriores, concebidos por Sofia Pimenta, foram destacados na declaração do júri.

A modernidade do projecto arquitectónico de Luís Francisco mereceu louvor.

O esforço de integração social da Câmara Municipal foi outro motivo para o prémio. Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia.

José Cordeiro Catarino (Refinaria), Manuel Coelho (CMS) e Miguel Martín (t. gás).

Uma piscina ao serviço de todos
O NOSSO sonho de muitos anos, a Piscina Municipal, transformou-
se em realidade. O desejo e a esperança dos atletas de natação, dos 
jovens e de toda a população estão concretizados. Celebramos um 
momento memorável da vida e da história de Sines. 
  Desde 16 de Julho, Sines está mais rico e todos os sineenses têm 
um forte motivo para se sentirem orgulhosos com este  
extraordinário equipamento destinado a toda a população de Sines, 
para a aprendizagem, a prática da natação e a realização de 
competições e espectáculos aquáticos.
  As crianças e os jovens têm motivos especiais para se sentirem 
mais felizes, pois passam a ter ao seu dispor condições excelentes 
para aprender a nadar, para desenvolverem esta prática numa 
piscina ampla, num espaço atractivo que passa a ser um prazer 
frequentar, para fazer treinos como atletas e para as competições 
entre clubes.
  Com a construção destas novas piscinas demos um salto de 
gigante, passando de um tanque de aprendizagem de 17 metros, 
com 04 pistas, que totalizam 68 metros, para um conjunto de duas 
piscinas: uma de aprendizagem, com 17 metros e 90 centímetros de 
profundidade, para bebés, crianças e idosos e a piscina principal 
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capacidade para actividades de natação em geral, treino de atletas, 
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sincronizada, pólo aquático, hidromassagem, entre outros.
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grande edifício e que passará a fazer parte dos circuitos de lazer da 
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será, seguramente, a melhor piscina do Litoral 
Alentejano.
  É a maior obra pública até hoje construída pela 
Câmara, onde estão investidos cerca de 700 mil 
contos.
  Esta é uma das grandes obras realizadas pelo 
executivo a que tenho a honra de presidir e que atesta 
a nossa vontade e a nossa capacidade de fazer obras 
e de servir este município, dotando-o de 
equipamentos necessários e importantes para o 
desenvolvimento social e para a qualidade e 
humanização da vida dos sineenses.
  Este equipamento vai ser gerido pela Câmara com 
os objectivos de servir toda a população de Sines, 
independentemente da sua condição económica ou 
social.
  Vamos ter a preocupação de fazer uma programação 
que garanta o acesso de toda a população a estas 
piscinas.
  Vamos ter uma escola municipal de natação que abrangerá os 
bebés, as crianças, os jovens, adultos e idosos.
  Vamos ter horários programados para os clubes, o desporto 
escolar, as escolas e horários livres para a prática de lazer.
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nacional.
  Vamos fomentar a prática do pólo aquático e a realização de 
espectáculos de natação sincronizada e outros eventos importantes 
para a promoção do desporto e a promoção da imagem de Sines, 
bem como para a atracção de praticantes de natação e visitantes da 
região e do país.
  Estas piscinas chamam-se “Piscinas Municipais Carlos Manafaia”, 
em homenagem ao grande homem sineense que dedicou a sua vida 
ao serviço de Sines, como professor primário, como atleta nas 

práticas aquáticas do mergulho; como deputado à Assembleia da 
República pelo P.C.P., como cooperante ao serviço do 
Povo Moçambicano. Um homem belo, de carácter 
simples e um sineense dedicado às causas nobres da 
vida, que pelo seu exemplo e trabalho, perdurará na 
nossa memória. 
  Ao lado das piscinas, temos outra grande obra 
promovida pela CMS para alojar centenas de famílias 
jovens de Sines, num belíssimo bairro onde, há dois 
anos, havia uma mata de eucaliptos e algumas 
barracas.
  No próximo mês de Agosto  (provavelmente dia 20) 
vamos inaugurar a nova Biblioteca Municipal de Sines, 
outra obra de extraordinária importância para a 
educação e a cultura.
  Em Setembro vamos inaugurar o Auditório Municipal, 
um equipamento destinado ao cinema, teatro, música, 
dança, encontros, debates, etc.
  Com este conjunto de edifícios e equipamentos para 

o desporto, a educação, a cultura e o lazer, a cidade de Sines 
transforma-se e torna-se mais rica, mais moderna, mais 
desenvolvida.
  A qualidade de vida passa a ter outra dimensão, o município afirma-
se e projecta-se, a população fica orgulhosa do seu património.
  Eu, como presidente, sinto-me mais realizado e, confesso-vos, que 
por estas obras tão belas, tão importantes para Sines, valeu a pena, 
vale a pena ser Presidente desta Câmara, pois não tenho a menor 
dúvida de que fizemos um conjunto de obras extraordinárias para o 
presente e para o futuro de Sines.
  E isto dá-me nova energia e vontade de continuar a trabalhar 
por Sines.
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Piscina inaugurada
A Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia foi inaugurada no dia 16 de Julho. Um anseio 
de décadas da população de Sines está agora materializado num dos melhores equipamentos 
do género no país.

“O SONHO tornou-se realidade”. Foi assim que, dia 

16 de Julho, perante mais de um milhar de sineenses, o 

presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 

Coelho, abriu o seu discurso de inauguração da nova 

Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia. “Demos 

um salto de gigante de um tanque de aprendizagem 

para esta piscina moderna”, assinalou o autarca, 

destacando que “esta é a maior obra pública até hoje 

concluída pela Câmara” e que irá “estar ao serviço de 

toda a população sineense”, independentemente da sua 

idade ou condição económica.

  Depois do prelúdio musical (onde participaram os 

Chocalheiros de Ficalho, o Grupo Coral Cantares de 

Évora e os Tocadores de Pedrinhas de Arronches), do 

hastear das bandeiras, ao som da Fanfarra dos 

Bombeiros e da Banda da SMURSS, e do 

descerramento da placa pelo presidente da Câmara e 

pelas viúvas do arquitecto da piscina, Herculano 

Saraiva, e do seu patrono, Carlos Manafaia (ver 

pág.16), foi altura de explorar os cantos e recantos da 

piscina e de vê-la ser estreada.

  Das bancadas repletas assistiu-se, no tanque de 

aprendizagem (17 metros), a uma demonstração de 

natação para bebés, a uma sessão de hidroginástica e a 

uma aula do programa Desporto é Vida +55 anos. No 

tanque principal (25 metros) nadavam os atletas do 

Vasco da Gama Atlético Clube e Clube de Natação do 

Litoral Alentejano. 

  Um deles era David Gorgulho, nadador do CNLA 

que conhece mais de 100 piscinas em Portugal e 

considera a de Sines “candidata a ser a melhor piscina 

de 25 metros que temos hoje no país”, quer pela sua 

rapidez, quer por todas as qualidades que encontra no 

equipamento, das salas de apoio aos espaços exteriores.

  José Pacheco Moreira, vice-presidente do Vasco da 

Gama Atlético Clube para a área da natação, considera 

que a nova piscina permite refazer toda a actividade da 

secção, em especial no que concerne à competição: 

“Temos natação há 21 anos, com competição em 

condições impensáveis, num tanque de aprendizagem. 

Agora finalmente temos uma piscina em condições e já 

não será demais dizer que podemos sonhar com um dia 

termos um atleta olímpico”. O clube irá propor à 

Câmara Municipal de Sines, em moldes e datas a 

definir, a realização de um torneio anual de natação na 

nova piscina.

  A Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia será 

utilizada até 31 de Agosto em regime livre por toda a 

população. De segunda a sexta está aberta entre as 8h00 

e as 22h00, aos sábados das 9h00 às 13h00 e das 15h00 

às 19h00, e aos domingos das 9h00 às 13h00. Mais 

informações através do telefone 269 630 637.

  A partir de Setembro começa a funcionar a Escola 

Municipal de Natação, que irá proporcionar, através de 

meios e técnicos da autarquia, natação para bebés, 

hidroginástica, hidroterapia, natação de manutenção e 

aqua-aeróbica. A frequência destas aulas irá requerer o 

pagamento de uma mensalidade, de valor a definir. As 

inscrições terão início ainda em Agosto.

O primeiro mergulho.

Uma piscina moderna

A PISCINA Municipal de Sines, um investimento de 
2cerca de 3,5 milhões de euros, tem uma área de 578m  e 

situa-se num terreno da Área de Expansão Sul-

Nascente, perto da Escola Secundária 3.º CEB Al Berto 

e do CDH da Quinta dos Passarinhos. 

  Inclui dois panos de água: uma piscina de 25x17m 

com oito pistas e com 2m de profundidade e um tanque 

de aprendizagem de 17x8m, com quatro pistas e 90cm 

de profundidade. 

  A infra-estrutura possui balneários colectivos e 

individuais, masculinos e femininos, com um total de 

500 cacifos individuais. Distribuídos pelo 

equipamento, existem ainda espaços para gabinetes 

técnicos e administrativos, posto de socorros, sala de 

aquecimento (com ginásio de musculação e cárdio) e 

pedagógica, bar / balcão, etc.

  A norte há uma bancada com 350 lugares e rampa de 

acesso e locais para deficientes.

  Ambas as piscinas são aquecidas e o tratamento da 

água é feito com recurso a ultravioletas. Para o 

aquecimento, as novas piscinas possuem um sistema 

de energia alternativa através de painéis solares que, 

em determinados períodos do ano, conseguem 

acumular 50% da energia necessária para o 

aquecimento da água dos balneários e da piscina.

  A organização dos espaços e o desenho exterior do 

edifício segue o modelo de um navio. Esta 

arquitectura, para além de relacionar o edifício com 

Sines e suas tradições marítimas, é adequado para uma 

circulação natural dos utilizadores e para uma boa 

distribuição funcional das várias áreas. O cruzamento 

deste pretenso navio pela estrutura da cobertura da 

nave principal, que lembra guindastes e gruas, remete, 

por sua vez, para o porto bem próximo. 

  O projecto é da responsabilidade de Herculano 

Saraiva / Enarpla. 

  Os espaços exteriores foram concebidos pela arqui-

tecta paisagista da CMS Sofia Pimenta e, de futuro, será 

possível aproveitar toda área de terreno livre e 

envolvente do edifício a nascente, sul e poente para 

zonas verdes e, no Verão, ligá-las ao interior do edifício, 

com a abertura dos envidraçados com seis portas.

   A obra foi executada pela empresa Luseca.

Presidente da CMS, Manuel Coelho, no discurso inaugural da piscina.

Os 350 lugares da bancada da piscina encheram-se rapidamente e não foram suficientes.

Descerramento da placa por Manuel Coelho e viúvas de Carlos Manafaia e H. Saraiva.

Momento no hastear das bandeiras.Animação com os Chocalheiros de Ficalho. Cacifos / balneários.Bancadas. Sala dos técnicos.

Um dos vários espaços de repouso.Os amplos espaços exteriores são um dos trunfos da nova piscina.Pormenor do exterior.

Enquadramento com os dois tanques.

Tanque de aprendizagem.

Tanque principal e bancadas.

Demonstração de natação para bebés, no tanque de aprendizagem
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Sineenses no Oeste
CERCA de 1150 sineenses com mais de 55 anos 

participaram, nos dias 5, 12 e 19 de Junho, no 

Passeio da Primavera 2005. Uma organização da 

Câmara Municipal de Sines, integrada no seu 

Programa de Animação Sénior, a viagem teve este 

ano como destino a região Oeste. 

  A visita incluiu paragens ou passagens no Palácio de 

Mafra, Ericeira, Fortaleza de Peniche, Cabo 

Carvoeiro, Óbidos, Foz do Arelho, São Martinho do 

Porto e Caldas da Rainha. Em Óbidos, realizou-se 

um almoço-convívio também oferecido pela 

autarquia.

Câmara cria gabinete ao serviço
dos empresários de Sines
O Gabinete de Apoio ao Empresário de Sines foi aberto no início de Julho com um workshop 
sobre desenvolvimento e empreendedorismo.

O GABINETE de apoio ao Empresário de Sines (GAE) 

abriu oficialmente no dia 7 de Julho. A assinalar a 

iniciativa da Câmara Municipal de Sines realizou-se, nos 

Paços do Concelho, o workshop “Desafios para o 

Desenvolvimento de Sines e Empreendedorismo”, que 

contou com a presença de 50 pessoas, entre oradores e 

convidados.

  A estratégia do GAE, que passa por assegurar a ligação 

entre a autarquia e as empresas locais, assenta em dois 

pilares: por um lado, apostar na criação de estruturas com 

capacidade de atrair investimentos nas várias áreas de 

negócio em Sines, e, por outro, complementá-las com 

uma rede de pequenas e médias empresas dinâmicas e 

geradoras de empregos e do desenvolvimento social.

  O responsável pelo GAE, Rui Nunes, considera o 

gabinete “uma ligação fundamental para vincular Sines ao 

resto do mundo”. O técnico aponta também os principais 

objectivos do gabinete: “manter actualizado o cadastro 

empresarial do concelho e informar e apoiar os 

empresários e acompanhar a sua relação com outras 

entidades”. Além disso, acrescenta, pretende-se ainda 

“organizar seminários e outros instrumentos de formação 

e de informação, ajudar a ultrapassar a burocracia inerente 

à criação de empresas, promover a articulação com as 

associações locais e regionais de representação dos 

empresários e gerir as zonas industriais do município”.

  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 

Coelho, garante “que o GAE vai apoiar os empresários, 

sobretudo os de pequena e média dimensão, e vai facilitar 

grandes investimentos que venham para Sines e que são 

fundamentais para dinamizar a economia local, regional e 

nacional”. No entanto, considera, é necessário que “as 

entidades reguladoras da actividade económica e os 

centros de conhecimento de Évora e Setúbal se assumam 

como entidades regionais e prestem a devida atenção a 

Sines e ao Litoral Alentejano, com os apoios necessários 

ao seu desenvolvimento”.

  Inovar e empreender. “Inovar” e “empreender” foram as 

palavras-chave do workshop. 

  Filipa Bonita, da Rede GAE da AMDS, traçou os 

objectivos da rede: “facilitar contactos junto dos 

serviços, agilizar processos nos municípios, dar 

informação sobre a criação de empresas e permitir 

plataformas de cooperação entre as autarquias e as 

empresas”.

  Pedro Dominguinhos, professor do Instituto Politéc-

nico de Setúbal, considera que “o rumo a seguir reside 

em três aspectos: as autarquias têm de apontar 

caminhos, sendo pró-activas e empreendedoras, têm de 

quebrar o status quo, através da criação de provedores 

nos processos de empreendedorismo e têm de promover 

parcerias com as entidades públicas e privadas, com o 

ensino universitário e politécnico, para fomentar a 

capacidade tecnológica”.

  Manuel Laranja, da Augusto Mateus & Associados, 

destacou a necessidade de um maior envolvimento da 

sociedade alentejana na questão da inovação, já que “o 

Alentejo é uma das zonas mais pobres do país no que toca 

à ciência e à tecnologia”. 

  Roberto Souza, do Madan Parque, apontou as razões 

por detrás da falta de inovação: “o mito de que a inovação 

é assunto para académicos, a aversão ao risco e as 

questões culturais, já que a maior parte dos recém-

licenciados prefere trabalhar por conta de outros a criar a 

sua própria empresa”.

  A finalizar estas intervenções, Luís Cavaco, da ADRAL 

SA, apresentou alguns dos vários programas que a 

entidade tem para fomentar a criação de novas empresas, 

sobretudo as micro-empresas. 

  O workshop terminou com as reflexões de Soumodip 

Sarkar, professor da Universidade de Évora, chamou a 

atenção para a importância da acção e da concretização, 

“mais importantes do que o pensamento”.

“A nossa prioridade é informar”
O GABINETE de apoio ao Empresário de Sines (GAE) abriu 
oficialmente no dia 7 de Julho. Com instalações no edifício da 
Câmara Municipal de Sines, o gabinete presta apoio aos 
empresários da região e ajuda também no processo de criação de 
novas empresas. O Sineense esteve à conversa com Rui Nunes, o 
técnico da CMS responsável pelo GAE, e procurou conhecer um 
pouco melhor este projecto.    

Sineense - Como surgiu o GAE?
Rui Nunes - O GAE é um gabinete que já tinha existido antes. No 
entanto, foi um projecto que não evoluiu da melhor forma, pelo que a 
ideia ficou à espera de ser reactivada, tanto que ainda perdura no 
regulamento interno da Câmara Municipal de Sines. Foi com base 
no regulamento interno que reactivamos o GAE, tendo em conta as 
competências que ele previa no papel e que nós transpusemos para 
a realidade. 

Quais os principais objectivos do gabinete?
O GAE é essencialmente um prestador de informação para um 
público muito específico, que são os empresários. Todos os dias sai 
legislação relacionada com questões que podem afectar a 
actividade das empresas: por exemplo, ainda há pouco tempo saiu 
uma nova dotação e uma nova organização do programa Prime, que 
apoia o programa de incentivos à modernização da economia e que 
é sobretudo destinado às pequenas e médias empresas. 
  O que acontece é que o governo legisla continuamente e dá novas 
atribuições, cria novos incentivos e muitas vezes essa informação 
não chega aos empresários. Nós, no gabinete, estamos ligados à 
Rede GAE, que também tem o objectivo especifico de informar, e 
temos ainda ligações com algumas instituições ao nível estatal, que 
nos ajudam e nos facilitam o acesso a essa informação. Por isso, o 
nosso objectivo passa por sermos o mecanismo de ligação entre 
essas instituições e esses empresários, isto porque muitos institutos 
de apoio à actividade económica, como o IAPMEI ou o Centro de 
Formalidades de Empresas, não estão disponíveis em todos os 
concelhos do país. Tentamos criar um mecanismo para fazer chegar 

aos empresários informações importantes, às quais, se calhar, 
doutra forma, dificilmente eles teriam acesso.

Quais são as principais competências do GAE?
As nossas principais competências centram-se na prestação de 
informação. Compete ao GAE informar os empresários sobre tudo 
o que existe e sobre tudo o que pode ser feito, no que se refere ao 
exercício da actividade empresarial. Por exemplo, cabe-nos 
informar sobre o que existe em incentivos comunitários para as 
diversas actividades, em formalidades para a constituição de 
empresas e também tentar traçar alguns planos locais, que 
definam, ao nível macro-económico, o nosso concelho, a nossa 
economia e o nosso mercado, para que se consigam fazer alguns 
estudos que permitam termos uma palavra a dizer quando forem 
negociados os próximos quadros comunitários de apoio.
  No Alentejo, estes quadros, que depois dão origem aos 
programas operacionais responsáveis pelo investimento nas 
grandes infra-estruturas necessárias para a região, são 
negociados em Évora, e, por vezes, as nossas forças motrizes e a 

nossas necessidades não são as mesmas. Por exemplo, têm saído 
estudos da Comissão Coordenação do Desenvolvimento Regional 
(CCDR), que dizem que o Alentejo tem uma boa rede de ensino 
superior; no entanto, nós sabemos que não existe nenhuma 
instituição de ensino superior público no litoral alentejano. Por 
vezes somos caracterizados de acordo com o que se passa em 
Évora, ou Beja, que não é, obrigatoriamente, o que passa aqui. 
  O nosso objectivo em relação a esta matéria passa por conseguir 
reunir informações fidedignas e feitas por entidades isentas, que 
possam ser tidas em linha de conta aquando as próximas 
negociações dos quadros comunitários (2006) e que sirvam de 
base a um programa operacional ou a um programa de inovação 
mais vocacionados para as carências que existem no nosso 
concelho.      

De que forma o GAE promove a criação de novas empresas?
Ajudar a criação de empresas é também uma das nossas 
competências. Pretendemos atrair investimento que seja 
comportável, ambientalmente sustentável e que gere emprego. 
Mas pretendemos também ajudar a criar novas empresas, de 
pequena e média dimensão, que sirvam de complemento às 
empresas já existentes no concelho. A este nível, o nosso apoio 
centra-se mais uma vez na prestação de informação, onde 
explicamos, por exemplo em relação à criação de novas empresas, 
quais os passos e procedimentos obrigatórios a seguir para o 
empresário licenciar a sua actividade e a que instituições ele tem de 
se dirigir para constituir a empresa. 
  Por exemplo, existe agora em Setúbal um centro de formalidades 
de empresas que permite, apenas em duas ou três visitas, a 
constituição de uma nova empresa, sem que se tenha de ir a vários 
organismos públicos diferentes, uma vez que eles têm no seu 
espaço um gabinete de licenciamento e o registo da Conservatória 
nacional. 

O GAE  funciona todos os dias úteis das 09h00 as 17h00. 
Contactos:  tel. 269 630 600 | Email: gae@mun-sines.pt

Rui Nunes.

O presidente da Câmara disse que o GAE vai facilitar a vida aos empresários.Grupo de participantes no workshop.

Momento de descanso em Óbidos. Baile no almoço-convívio.

Na Fortaleza de Peniche. À entrada do Palácio de Mafra.Ainda em Peniche.

Mostra Gastronómica
recebe milhares
A décima edição da festa da gastronomia de Sines e da região foi um sucesso.

A DÉCIMA edição da Mostra Gastronómica “Sines - 

Alentejo à Mesa”, uma organização da Câmara 

Municipal de Sines, decorreu entre 8 e 17 de Junho, no 

Terraço da Docapesca. Milhares de pessoas, sineenses e 

visitantes, provaram os pratos, petiscos, aperitivos ou 

sobremesas de 16 “tasquinhas”. Todas as noites tiveram 

um programa de animação cultural.

  Este ano, com o objectivo de promover o principal 

produto da lota de Sines, a sardinha, realizou-se entre 

os participantes um concurso para a eleição do melhor 

prato confeccionado com esse peixe. A vitória coube ao 

restaurante “O Galo”, com o prato “Sardinhas em 

Molho de Tomatada”. Fizeram parte do júri do 

concurso a CMS, a Associação de Armadores de Pesca 

Artesanal e de Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, a Sesibal, a Associação de Comércio e 

Serviços do Distrito de Setúbal e o Sindicato dos 

Trabalhadores das Pescas.

  A organização da mostra teve o apoio da APS, Doca-

pesca e Região de Turismo da Costa Azul, em parceria 

com restaurantes do município de Sines e dos 

municípios geminados e com a Associação de 

Armadores.

À esquerda: entrega de do prémio do Concurso do Melhor Prato de Sardinha ao restaurante “O Galo”. Em cima: 
grupo do Docas Bar / Café Lamberto. Em baixo: aspecto do recinto da Mostra Gastronómica.
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Sineenses no Oeste
CERCA de 1150 sineenses com mais de 55 anos 

participaram, nos dias 5, 12 e 19 de Junho, no 

Passeio da Primavera 2005. Uma organização da 

Câmara Municipal de Sines, integrada no seu 

Programa de Animação Sénior, a viagem teve este 

ano como destino a região Oeste. 

  A visita incluiu paragens ou passagens no Palácio de 

Mafra, Ericeira, Fortaleza de Peniche, Cabo 

Carvoeiro, Óbidos, Foz do Arelho, São Martinho do 

Porto e Caldas da Rainha. Em Óbidos, realizou-se 

um almoço-convívio também oferecido pela 

autarquia.

Câmara cria gabinete ao serviço
dos empresários de Sines
O Gabinete de Apoio ao Empresário de Sines foi aberto no início de Julho com um workshop 
sobre desenvolvimento e empreendedorismo.

O GABINETE de apoio ao Empresário de Sines (GAE) 

abriu oficialmente no dia 7 de Julho. A assinalar a 

iniciativa da Câmara Municipal de Sines realizou-se, nos 

Paços do Concelho, o workshop “Desafios para o 

Desenvolvimento de Sines e Empreendedorismo”, que 

contou com a presença de 50 pessoas, entre oradores e 

convidados.

  A estratégia do GAE, que passa por assegurar a ligação 

entre a autarquia e as empresas locais, assenta em dois 

pilares: por um lado, apostar na criação de estruturas com 

capacidade de atrair investimentos nas várias áreas de 

negócio em Sines, e, por outro, complementá-las com 

uma rede de pequenas e médias empresas dinâmicas e 

geradoras de empregos e do desenvolvimento social.

  O responsável pelo GAE, Rui Nunes, considera o 

gabinete “uma ligação fundamental para vincular Sines ao 

resto do mundo”. O técnico aponta também os principais 

objectivos do gabinete: “manter actualizado o cadastro 

empresarial do concelho e informar e apoiar os 

empresários e acompanhar a sua relação com outras 

entidades”. Além disso, acrescenta, pretende-se ainda 

“organizar seminários e outros instrumentos de formação 

e de informação, ajudar a ultrapassar a burocracia inerente 

à criação de empresas, promover a articulação com as 

associações locais e regionais de representação dos 

empresários e gerir as zonas industriais do município”.

  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 

Coelho, garante “que o GAE vai apoiar os empresários, 

sobretudo os de pequena e média dimensão, e vai facilitar 

grandes investimentos que venham para Sines e que são 

fundamentais para dinamizar a economia local, regional e 

nacional”. No entanto, considera, é necessário que “as 

entidades reguladoras da actividade económica e os 

centros de conhecimento de Évora e Setúbal se assumam 

como entidades regionais e prestem a devida atenção a 

Sines e ao Litoral Alentejano, com os apoios necessários 

ao seu desenvolvimento”.

  Inovar e empreender. “Inovar” e “empreender” foram as 

palavras-chave do workshop. 

  Filipa Bonita, da Rede GAE da AMDS, traçou os 

objectivos da rede: “facilitar contactos junto dos 

serviços, agilizar processos nos municípios, dar 

informação sobre a criação de empresas e permitir 

plataformas de cooperação entre as autarquias e as 

empresas”.

  Pedro Dominguinhos, professor do Instituto Politéc-

nico de Setúbal, considera que “o rumo a seguir reside 

em três aspectos: as autarquias têm de apontar 

caminhos, sendo pró-activas e empreendedoras, têm de 

quebrar o status quo, através da criação de provedores 

nos processos de empreendedorismo e têm de promover 

parcerias com as entidades públicas e privadas, com o 

ensino universitário e politécnico, para fomentar a 

capacidade tecnológica”.

  Manuel Laranja, da Augusto Mateus & Associados, 

destacou a necessidade de um maior envolvimento da 

sociedade alentejana na questão da inovação, já que “o 

Alentejo é uma das zonas mais pobres do país no que toca 

à ciência e à tecnologia”. 

  Roberto Souza, do Madan Parque, apontou as razões 

por detrás da falta de inovação: “o mito de que a inovação 

é assunto para académicos, a aversão ao risco e as 

questões culturais, já que a maior parte dos recém-

licenciados prefere trabalhar por conta de outros a criar a 

sua própria empresa”.

  A finalizar estas intervenções, Luís Cavaco, da ADRAL 

SA, apresentou alguns dos vários programas que a 

entidade tem para fomentar a criação de novas empresas, 

sobretudo as micro-empresas. 

  O workshop terminou com as reflexões de Soumodip 

Sarkar, professor da Universidade de Évora, chamou a 

atenção para a importância da acção e da concretização, 

“mais importantes do que o pensamento”.

“A nossa prioridade é informar”
O GABINETE de apoio ao Empresário de Sines (GAE) abriu 
oficialmente no dia 7 de Julho. Com instalações no edifício da 
Câmara Municipal de Sines, o gabinete presta apoio aos 
empresários da região e ajuda também no processo de criação de 
novas empresas. O Sineense esteve à conversa com Rui Nunes, o 
técnico da CMS responsável pelo GAE, e procurou conhecer um 
pouco melhor este projecto.    

Sineense - Como surgiu o GAE?
Rui Nunes - O GAE é um gabinete que já tinha existido antes. No 
entanto, foi um projecto que não evoluiu da melhor forma, pelo que a 
ideia ficou à espera de ser reactivada, tanto que ainda perdura no 
regulamento interno da Câmara Municipal de Sines. Foi com base 
no regulamento interno que reactivamos o GAE, tendo em conta as 
competências que ele previa no papel e que nós transpusemos para 
a realidade. 

Quais os principais objectivos do gabinete?
O GAE é essencialmente um prestador de informação para um 
público muito específico, que são os empresários. Todos os dias sai 
legislação relacionada com questões que podem afectar a 
actividade das empresas: por exemplo, ainda há pouco tempo saiu 
uma nova dotação e uma nova organização do programa Prime, que 
apoia o programa de incentivos à modernização da economia e que 
é sobretudo destinado às pequenas e médias empresas. 
  O que acontece é que o governo legisla continuamente e dá novas 
atribuições, cria novos incentivos e muitas vezes essa informação 
não chega aos empresários. Nós, no gabinete, estamos ligados à 
Rede GAE, que também tem o objectivo especifico de informar, e 
temos ainda ligações com algumas instituições ao nível estatal, que 
nos ajudam e nos facilitam o acesso a essa informação. Por isso, o 
nosso objectivo passa por sermos o mecanismo de ligação entre 
essas instituições e esses empresários, isto porque muitos institutos 
de apoio à actividade económica, como o IAPMEI ou o Centro de 
Formalidades de Empresas, não estão disponíveis em todos os 
concelhos do país. Tentamos criar um mecanismo para fazer chegar 

aos empresários informações importantes, às quais, se calhar, 
doutra forma, dificilmente eles teriam acesso.

Quais são as principais competências do GAE?
As nossas principais competências centram-se na prestação de 
informação. Compete ao GAE informar os empresários sobre tudo 
o que existe e sobre tudo o que pode ser feito, no que se refere ao 
exercício da actividade empresarial. Por exemplo, cabe-nos 
informar sobre o que existe em incentivos comunitários para as 
diversas actividades, em formalidades para a constituição de 
empresas e também tentar traçar alguns planos locais, que 
definam, ao nível macro-económico, o nosso concelho, a nossa 
economia e o nosso mercado, para que se consigam fazer alguns 
estudos que permitam termos uma palavra a dizer quando forem 
negociados os próximos quadros comunitários de apoio.
  No Alentejo, estes quadros, que depois dão origem aos 
programas operacionais responsáveis pelo investimento nas 
grandes infra-estruturas necessárias para a região, são 
negociados em Évora, e, por vezes, as nossas forças motrizes e a 

nossas necessidades não são as mesmas. Por exemplo, têm saído 
estudos da Comissão Coordenação do Desenvolvimento Regional 
(CCDR), que dizem que o Alentejo tem uma boa rede de ensino 
superior; no entanto, nós sabemos que não existe nenhuma 
instituição de ensino superior público no litoral alentejano. Por 
vezes somos caracterizados de acordo com o que se passa em 
Évora, ou Beja, que não é, obrigatoriamente, o que passa aqui. 
  O nosso objectivo em relação a esta matéria passa por conseguir 
reunir informações fidedignas e feitas por entidades isentas, que 
possam ser tidas em linha de conta aquando as próximas 
negociações dos quadros comunitários (2006) e que sirvam de 
base a um programa operacional ou a um programa de inovação 
mais vocacionados para as carências que existem no nosso 
concelho.      

De que forma o GAE promove a criação de novas empresas?
Ajudar a criação de empresas é também uma das nossas 
competências. Pretendemos atrair investimento que seja 
comportável, ambientalmente sustentável e que gere emprego. 
Mas pretendemos também ajudar a criar novas empresas, de 
pequena e média dimensão, que sirvam de complemento às 
empresas já existentes no concelho. A este nível, o nosso apoio 
centra-se mais uma vez na prestação de informação, onde 
explicamos, por exemplo em relação à criação de novas empresas, 
quais os passos e procedimentos obrigatórios a seguir para o 
empresário licenciar a sua actividade e a que instituições ele tem de 
se dirigir para constituir a empresa. 
  Por exemplo, existe agora em Setúbal um centro de formalidades 
de empresas que permite, apenas em duas ou três visitas, a 
constituição de uma nova empresa, sem que se tenha de ir a vários 
organismos públicos diferentes, uma vez que eles têm no seu 
espaço um gabinete de licenciamento e o registo da Conservatória 
nacional. 

O GAE  funciona todos os dias úteis das 09h00 as 17h00. 
Contactos:  tel. 269 630 600 | Email: gae@mun-sines.pt

Rui Nunes.

O presidente da Câmara disse que o GAE vai facilitar a vida aos empresários.Grupo de participantes no workshop.

Momento de descanso em Óbidos. Baile no almoço-convívio.

Na Fortaleza de Peniche. À entrada do Palácio de Mafra.Ainda em Peniche.

Mostra Gastronómica
recebe milhares
A décima edição da festa da gastronomia de Sines e da região foi um sucesso.

A DÉCIMA edição da Mostra Gastronómica “Sines - 

Alentejo à Mesa”, uma organização da Câmara 

Municipal de Sines, decorreu entre 8 e 17 de Junho, no 

Terraço da Docapesca. Milhares de pessoas, sineenses e 

visitantes, provaram os pratos, petiscos, aperitivos ou 

sobremesas de 16 “tasquinhas”. Todas as noites tiveram 

um programa de animação cultural.

  Este ano, com o objectivo de promover o principal 

produto da lota de Sines, a sardinha, realizou-se entre 

os participantes um concurso para a eleição do melhor 

prato confeccionado com esse peixe. A vitória coube ao 

restaurante “O Galo”, com o prato “Sardinhas em 

Molho de Tomatada”. Fizeram parte do júri do 

concurso a CMS, a Associação de Armadores de Pesca 

Artesanal e de Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, a Sesibal, a Associação de Comércio e 

Serviços do Distrito de Setúbal e o Sindicato dos 

Trabalhadores das Pescas.

  A organização da mostra teve o apoio da APS, Doca-

pesca e Região de Turismo da Costa Azul, em parceria 

com restaurantes do município de Sines e dos 

municípios geminados e com a Associação de 

Armadores.

À esquerda: entrega de do prémio do Concurso do Melhor Prato de Sardinha ao restaurante “O Galo”. Em cima: 
grupo do Docas Bar / Café Lamberto. Em baixo: aspecto do recinto da Mostra Gastronómica.
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A grande música 
do mundo regressa a Sines
Entre 28 e 30 de Julho, Sines volta a ser a capital portuguesa das músicas do mundo. O 
programa da sétima edição do Festival Músicas do Mundo inclui 15 concertos e muitas 
outras iniciativas.

O MAIOR festival de world music do país recebe 15 concertos 

de quatro continentes entre os dias 28 e 30 de Julho de 2005. 

Hermeto Pascoal, Kimmo Pohjonen / KTU, Marc Ribot, 

Master Musicians of Jajouka e Konono n.º 1 são alguns 

destaques da programação. Organizado pela Câmara 

Municipal de Sines, o Festival Músicas do Mundo (FMM 

Sines, Portugal) tem este ano o seu programa mais extenso e 

forte de sempre. Com concertos repartidos pelo Castelo, 

Avenida da Praia, Capela da Misericórdia e Porto Covo, além 

das iniciativas paralelas, a festa da música com espírito de 

aventura está de volta ao Litoral Alentejano

CONCERTOS

28 DE JULHO (QUINTA)

34 Puñaladas (Argentina) 
19h00, Porto Covo

Tango a preto e vermelho
UM GRUPO que se estreou num teatro chamado Babilónia e 

que retirou o seu nome de um poema sobre um crime de 

sangue tem, logo à partida, um cartão de visita encarnado. 

Mas a boa música não se rege pelo "politicamente incorrecto" 

e este tango é tango até aos dentes, de olhos no lado menos 

confortável da vida. Formado em 1998, o grupo 34 

Puñaladas explora a dimensão mais dura e obscura da canção 

argentina das décadas de 20 e 30. Com letras em lunfardo, o 

calão do submundo de Buenos Aires, o seu repertório está 

repleto de histórias de droga, prostituição, roubos, amores 

contrariados e violência. Guiado por um cantor de tom 

gardeliano - Alejandro Guyot -, na companhia de um 

quarteto de guitarristas que interage através de um critério 

orquestral, com solos, trocas de papéis e interacções que os 

conjuntos tradicionais não permitem, 34 Puñaladas 

apresenta obras cantadas, instrumentais e poemas recitados. 

A modernidade dos arranjos e das palavras, que mais do que 

reconstituir o passado remetem para a semelhança com os 

contextos sociais de hoje, não enganam sobre a juventude 

deste agrupamento, eleito por dois jornais argentinos 

(“Clarín” y “La Nación”) como a revelação do tango em 

2002. A ver e ouvir em Porto Covo.

Cristina Branco + Brigada Victor Jara + 
Segue-me à Capela (Portugal)
21h00, Castelo

Um encontro português
EM 1975, numa jornada de trabalho para abrir uma estrada 

na Lousã, aparece uma viola e meia dúzia de vozes começam a 

cantar. Em 1990, uma estudante de jornalismo recebe um CD 

de Amália de presente e apaixona-se pelo fado. Em 1999, o 

dono de um bar em Aveiro faz um convite a uma antiga 

cantora do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de 

Coimbra e ela junta forças a cinco amigas para responder ao 

desafio. Em 2005, estes três acasos são três casos da música 

portuguesa: Brigada Victor Jara, grupo histórico na 

revitalização da música de raiz tradicional, Cristina Branco, a 

voz mais aventureira do fado contemporâneo, e Segue-me à 

Capela, um dos nossos melhores agrupamentos de canto a 

capella. Depois de uma pequena experiência entre Cristina e a 

Brigada, em 2004, em Lisboa, Sines assiste à estreia na plena 

maturidade de um projecto que junta o fado, o folclore e a 

polifonia portugueses e os lança ao encontro dos ritmos 

africanos, das melodias sul-americanas e da fonte de vida que 

é o jazz. Com produção musical de Custódio Castelo, 

guitarrista e compositor de Cristina Branco, e do pianista da 

Brigada, Ricardo Dias, este projecto é Portugal no seu 

melhor. Portugal unido e em direcção ao mundo.

Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah Reunion 
(Bósnia-Herzegovina)
22h45, Castelo

O tesouro
da alma balcânica
EXISTEM géneros de música em que se não tememos pelo 

coração dos intérpretes nalgum ponto do espectáculo estão-

nos a vender gato por lebre. A canção tradicional dos 

muçulmanos bósnios, o “sevdah”, uma palavra que designa 

algo parecido com “fluido das paixões”, é um exemplo dessas 

músicas. Dia 28, Sines recebe aquele que é neste momento o 

seu melhor representante, a Mostar Sevdah Reunion, liderada 

pelo extraordinário cantor Ilijaz Delic, que o responsável pela 

“reunião”, o produtor Drago Sestic, viu a cantar durante a 

guerra da Jugoslávia num dos muitos concertos que 

realizavam à luz das velas em bares e restaurantes de Mostar. A 

rivalizar com Delic em intensidade interpretativa vai estar 

outra (re)descoberta de Drago Sestic. Depois de com a sua 

voz profunda, quase masculina, a “mãe da soul cigana”, 

Ljiljana Petrovic (posteriormente Buttler), ter sido uma 

estrela da música jugoslava nos anos 70, no final da década 

seguinte sente que a sua música deixou de ser amada no seu 

país e decide abandonar a carreira e emigrar para Alemanha. 

É aí que o produtor Sestic a encontra e, a custo, persuade a 

voltar a cantar. Em Sines, Ljiljana junta-se à 

Mostar Sevdah Reunion, num cruzamento 

entre duas das músicas mais emotivas dos 

Balcãs.

Amadou & Mariam (Mali)
00h15, Castelo

O irmão funk, 
a irmã soul
QUANDO Mariam e Amadou disseram aos 

pais que se queriam casar eles não queriam 

aceitar porque não viam futuro para uma 

família de cegos num país pobre como o 

Mali. Só que além do amor e da força de 

vontade, eles tinham outro aliado poderoso: 

a música. No momento em que se 

conhecem num instituto de jovens cegos de 

Bamako, em meados dos anos 70, Amadou 

trazia já uma experiência interessante como guitarrista em 

orquestras de hotéis (entre as quais os Ambassadors, onde 

tocou com Salif Keita). Mariam ganhava no instituto a 

oportunidade de lapidar o seu talento como cantora. Em 

1980, o amor e a afinidade musical culmina em casamento e 

no início de uma carreira como duo. Não é fácil, mas a sua 

música começa a ser conhecida, primeiro nos países da região 

e depois na Europa. Gravam três discos com edição 

internacional entre 1998 e 2002, mas é em 2004, com 

“Dimanche a Bamako”, produzido por Manu Chao, que a sua 

música explode. É um som fiel às raízes dos blues malianos, 

mas agitado por uma componente funk generosa e algumas 

pontuações de salsa, reggae e outros ritmos. Entre momentos 

de fusão rítmica imparável e outros em que a soul da voz da 

Mariam se ouve em toda a sua textura, será mais um concerto 

inesquecível com a melhor música africana no FMM.

Mahala Raï Banda (Roménia)
02h15, Av. Praia

Ciganos na cidade
NAS "MAHALAS", guetos ciganos nos subúrbios de 

Bucareste, há pobreza, droga e crime. Mas também há uma 

raï banda, ou uma “nobre orquestra”, formada por duas 

gerações de ciganos que, embora empurrados para a margem, 

conseguiram encontrar uma saída diferente para a sua vida na 

música. A Mahala Raï Banda é, na realidade, o encontro de 

duas bandas. A primeira, um grupo de sobrinhos de Neacsu, 

o lendário músico da Taraf de Haidouks, que vieram da sua 

aldeia, Clejani, para tentar a sorte na cidade e evitaram a 

miséria ganhando a vida a tocar em casamentos. A segunda é 

uma fanfarra de antigos soldados moldavos, formados nas 

exigentes escolas de metais do exército de Ceausescu, e que 

foram descobertos a tocar num restaurante para ajudar a 

magra pensão. Quando estas duas forças se juntaram, o 

resultado foi uma verdadeira celebração da vida, um 

cruzamento temperado a fogo da banda de metais com uma 

jovem orquestra de acordeões e violinos, que toca a tradição 

batendo-a numa emulsão rítmica com outras músicas 

balcânicas, funk, jazz, rock e ska. Todas as melhores qualidades 

de uma música cigana, versão urbana, para acabar em grande a 

primeira noite do festival.

29 DE JULHO (SEXTA)

Lula Pena (Portugal)
18h30, Capela da Misericórdia

Voz da terra
QUANDO uma voz nos toca de uma forma tão poderosa que 

não sabemos como rodeá-la de palavras, o recurso mais fácil é a 

comparação. De parente do jovem Cohen a “Marlene Dietrich 

minimalista”, de “Amália gótica” a “Nico árabe”, Lula tem 

despertado as mais diferentes associações, mas quem já a ouviu 

sabe que o melhor mesmo é frui-la, não defini-la. Nascida em 

Lisboa, aos 22 anos mudou-se para Barcelona, onde começou 

a tocar em clubes de jazz. Hoje, apaixonada pelas melodias e 

pelo sentimento de um género que inicialmente considerava 

excessivamente melodramático, o fado é um dos elementos 

mais importantes da sua música, mas também o são a MPB, a 

morna, a tradição popular anónima ou a música árabe. A Lula 

não interessam nacionalidades, mas uma identidade musical 

universal. Com uma voz de uma riqueza tímbrica rara, quente, 

grave e espessa (quem não conhece Lula a cantar a sua música 

há-de conhecer a sua interpretação de “Pasión”, de Rodrigo 

Leão), Lula é uma cantora intimista, de uma sensualidade 

escura. Em Sines para uma performance a solo com a sua 

guitarra, Lula mostra porque é tão feliz que para milhares de 

europeus a música portuguesa comece por ela.

Marc Ribot & The Y. Philadelphians (EUA)
 21h30, Castelo

Música livre
EXISTE uma guitarra eléctrica em que cabe toda a música 

popular. Uma guitarra com uma história em bandas de rock, 

acompanhando mestres da soul, participando em álbuns de 

Costello e Waits, emancipando-se no jazz, tocando e 

componho música erudita, criando um dos mais geniais discos 

da história da fusão (“Y Cubanos Postizos”). Em Sines, essa 

guitarra, a guitarra de Marc Ribot, apresenta-se com três 

amigos e são as amizades que normalmente constituem a 

melhor pista sobre o que o músico desta vez vai tocar. O 

baixista Jamaaladeen Tacuma e o baterista Calvin Weston, 

colaboradores de Ornette Coleman, prometem que vai haver 

incursões pelo free jazz em modo funk. Anthony Coleman, no 

piano e teclados, com experiência ligada à Radical Jewish 

Culture, pode introduzir uma nota klezmer no caldeirão. 

Antecipa-se uma jam-session à antiga, com a capacidade de 

improvisação destes músicos de excepção a dissolver fronteiras 

entre a soul de Philadelphia, o jazz, o funk e até mesmo o noise 

rock e o punk. Muita ironia sonora, olhares de viés para a 

tradição, atonalidades e distorções, e sobretudo muita 

imaginação, numa torrente sonora para amantes da música 

onde tudo ainda é possível.

Astrid Hadad (México)
23h00, Castelo

Diva latina pós-moderna
SE PEDISSEM a Frida Kahlo e a Diego Rivera para pintar o 

seu ideal de diva para o México actual, se convidassem 

Salvador Dalí para dar uns palpites, o resultado não seria tão 

espectacular como é Astrid. Mistura de sangue maia com 

sangue libanês, Astrid tem um percurso tão peculiar quanto 

ela própria: formada em teatro e canto, o seu currículo inclui 

experiências tão diferentes quanto a presença numa produção 

contemporânea da ópera “Don Giovanni”, de Mozart, e 

temporadas a fazer telenovelas. Ouvindo-a pela primeira vez, 

de olhos fechados, a receita parece conhecida: uma voz 

“mezzo” cantando com o tom dramático das intérpretes das 

rancheras. Mas bastam uns segundos para descobrirmos que 

se trata de algo completamente original, quer pelo 

cruzamento pouco habitual da tradição mexicana com outros 

estilos de música (entre os quais até o fado), quer pela força 

satírica das letras. Trata-se na verdade de um cabaret entre o 

político, o sentimental e o surrealista, e Astrid dá-lhe o 

aspecto mais kitsch e teatral que pode. Em palco veste os seus 

“fatos-cenários”, jóias visuais com a força dos principais 

ícones da cultura mexicana, criando um espectáculo com uma 

força visual como o FMM nunca viu.

Hermeto Pascoal (Brasil)
00h30, Castelo

O mago dos sons
UM DIA, um homem vai ao zoo de São Paulo com a sua 

flauta e levanta uma avestruz doente. Outro dia, o mesmo 

homem entra no palco de um clube nova-iorquino e na 

plateia aplaudem-no Miles Davis, Wayne Shorter, Joe 

Zawinul e Gil Evans. Em Julho, esse mago nordestino vem a 

Sines e vai ser impossível escapar ao seu feitiço. O percurso 

singular de Hermeto começa ouvindo e inventando sons na 

serralharia do avô. Parte daqui um modo de encarar a música 

que fará com que dê a mesma atenção a uma peça de Bach, ao 

canto de um pássaro ou a um relato de futebol, e que a sua 

criatividade seja igualmente estimulada pela dezena de 

instrumentos convencionais que toca e pelos que inventa ou 

encontra na realidade. A sua carreira propriamente dita 

começa animando bailes ao acordeão e trabalhando em rádios 

e clubes nocturnos. Nos anos 60, no seio do Quarteto Novo, 

que propõe um folclore onde o baião se mistura com o jazz 

improvisado e a música contemporânea, encontra o seu 

rumo, e quando em 1971 trabalha com Miles Davis, que o 

considera o músico mais completo que conhecia, a sua 

aclamação com um dos maiores génios do jazz de fusão está 

em curso. Vai ser um prazer e uma honra tê-lo no FMM.

Ba Cissoko (Guiné-Conakri)
 02h30, Av. Praia

Os inventores do kora-rock
SE O TEU pai toca kora, se o irmão dele toca kora, se quase 

toda a gente que conheces toca kora, e te perguntam o que 

queres fazer na vida, o mais natural é responderes: quero 

jogar futebol. É com relutância que, aos 14 anos, Ba Cissoko 

começa a aprender a harpa tradicional mandinga com o tio, 

M'Baty Kouyaté, um dos seus melhores intérpretes. A paixão 

pelo instrumento só a descobre mais tarde, com outros 

jovens, numa escola do Senegal. Aos 19 anos, num hotel de 

Conakri, encontra por acaso o que viria a ser seu caminho. 

Clientes pedem-lhe para tocar temas de blues, jazz, reggae, 

canções ocidentais, e ele percebe que a kora é capaz de tocar 

mais do que melodias tradicionais. Nos anos 90, integra o 

projecto Tamalalou, onde prossegue o seu projecto e fusões, 

mas é um paradoxal reencontro familiar, em 1999, com 

primos Kourou e Sékou, filhos de Kouyaté, que estabelece o 

curso actual da sua carreira. Sékou, o parceiro ideal para o que 

Ba queria fazer, revela-se um génio do kora eléctrico, 

apetrechando-o de um pedal wah-wah e tocando-o cheio de 

efeitos e distorções hendrixianos. No fim desse ano, junta-se 

eles o percussionista Ibrahim Bah e será este quarteto que 

vem a Sines.

Informação sempre actualizada em

www.fmm.com.pt

BILHETES

Preço dos bilhetes

Apenas os três concertos diários no Castelo têm entrada paga: 5 
euros / dia. Os concertos nos restantes espaços e as iniciativas 
paralelas são de entrada livre.

Locais de venda

SINES: Biblioteca Municipal, Livraria “A das Artes”, Posto de 
Turismo de Porto Covo. 

LITORAL ALENTEJANO: Postos de Turismo de Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém, Odemira, V. N. Milfontes e 
Zambujeira do Mar. 

SETÚBAL: Posto de Turismo da Costa Azul. 

LISBOA: MC Loja e VGM (Picoas Plaza), Estúdio Sinal 26 (Bairro 
Alto). 

TODO O PAÍS: Lojas FNAC, lojas Abreu, www.ticketline.pt. 
Reservas: 21-0036300. 

DIAS DOS ESPECTÁCULOS: Três bilheteiras junto ao Castelo.

A partir de dia 28 (inclusive) os bilhetes estão apenas à venda 
em Sines.
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A grande música 
do mundo regressa a Sines
Entre 28 e 30 de Julho, Sines volta a ser a capital portuguesa das músicas do mundo. O 
programa da sétima edição do Festival Músicas do Mundo inclui 15 concertos e muitas 
outras iniciativas.

O MAIOR festival de world music do país recebe 15 concertos 

de quatro continentes entre os dias 28 e 30 de Julho de 2005. 

Hermeto Pascoal, Kimmo Pohjonen / KTU, Marc Ribot, 

Master Musicians of Jajouka e Konono n.º 1 são alguns 

destaques da programação. Organizado pela Câmara 

Municipal de Sines, o Festival Músicas do Mundo (FMM 

Sines, Portugal) tem este ano o seu programa mais extenso e 

forte de sempre. Com concertos repartidos pelo Castelo, 

Avenida da Praia, Capela da Misericórdia e Porto Covo, além 

das iniciativas paralelas, a festa da música com espírito de 

aventura está de volta ao Litoral Alentejano

CONCERTOS

28 DE JULHO (QUINTA)

34 Puñaladas (Argentina) 
19h00, Porto Covo

Tango a preto e vermelho
UM GRUPO que se estreou num teatro chamado Babilónia e 

que retirou o seu nome de um poema sobre um crime de 

sangue tem, logo à partida, um cartão de visita encarnado. 

Mas a boa música não se rege pelo "politicamente incorrecto" 

e este tango é tango até aos dentes, de olhos no lado menos 

confortável da vida. Formado em 1998, o grupo 34 

Puñaladas explora a dimensão mais dura e obscura da canção 

argentina das décadas de 20 e 30. Com letras em lunfardo, o 

calão do submundo de Buenos Aires, o seu repertório está 

repleto de histórias de droga, prostituição, roubos, amores 

contrariados e violência. Guiado por um cantor de tom 

gardeliano - Alejandro Guyot -, na companhia de um 

quarteto de guitarristas que interage através de um critério 

orquestral, com solos, trocas de papéis e interacções que os 

conjuntos tradicionais não permitem, 34 Puñaladas 

apresenta obras cantadas, instrumentais e poemas recitados. 

A modernidade dos arranjos e das palavras, que mais do que 

reconstituir o passado remetem para a semelhança com os 

contextos sociais de hoje, não enganam sobre a juventude 

deste agrupamento, eleito por dois jornais argentinos 

(“Clarín” y “La Nación”) como a revelação do tango em 

2002. A ver e ouvir em Porto Covo.

Cristina Branco + Brigada Victor Jara + 
Segue-me à Capela (Portugal)
21h00, Castelo

Um encontro português
EM 1975, numa jornada de trabalho para abrir uma estrada 

na Lousã, aparece uma viola e meia dúzia de vozes começam a 

cantar. Em 1990, uma estudante de jornalismo recebe um CD 

de Amália de presente e apaixona-se pelo fado. Em 1999, o 

dono de um bar em Aveiro faz um convite a uma antiga 

cantora do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de 

Coimbra e ela junta forças a cinco amigas para responder ao 

desafio. Em 2005, estes três acasos são três casos da música 

portuguesa: Brigada Victor Jara, grupo histórico na 

revitalização da música de raiz tradicional, Cristina Branco, a 

voz mais aventureira do fado contemporâneo, e Segue-me à 

Capela, um dos nossos melhores agrupamentos de canto a 

capella. Depois de uma pequena experiência entre Cristina e a 

Brigada, em 2004, em Lisboa, Sines assiste à estreia na plena 

maturidade de um projecto que junta o fado, o folclore e a 

polifonia portugueses e os lança ao encontro dos ritmos 

africanos, das melodias sul-americanas e da fonte de vida que 

é o jazz. Com produção musical de Custódio Castelo, 

guitarrista e compositor de Cristina Branco, e do pianista da 

Brigada, Ricardo Dias, este projecto é Portugal no seu 

melhor. Portugal unido e em direcção ao mundo.

Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah Reunion 
(Bósnia-Herzegovina)
22h45, Castelo

O tesouro
da alma balcânica
EXISTEM géneros de música em que se não tememos pelo 

coração dos intérpretes nalgum ponto do espectáculo estão-

nos a vender gato por lebre. A canção tradicional dos 

muçulmanos bósnios, o “sevdah”, uma palavra que designa 

algo parecido com “fluido das paixões”, é um exemplo dessas 

músicas. Dia 28, Sines recebe aquele que é neste momento o 

seu melhor representante, a Mostar Sevdah Reunion, liderada 

pelo extraordinário cantor Ilijaz Delic, que o responsável pela 

“reunião”, o produtor Drago Sestic, viu a cantar durante a 

guerra da Jugoslávia num dos muitos concertos que 

realizavam à luz das velas em bares e restaurantes de Mostar. A 

rivalizar com Delic em intensidade interpretativa vai estar 

outra (re)descoberta de Drago Sestic. Depois de com a sua 

voz profunda, quase masculina, a “mãe da soul cigana”, 

Ljiljana Petrovic (posteriormente Buttler), ter sido uma 

estrela da música jugoslava nos anos 70, no final da década 

seguinte sente que a sua música deixou de ser amada no seu 

país e decide abandonar a carreira e emigrar para Alemanha. 

É aí que o produtor Sestic a encontra e, a custo, persuade a 

voltar a cantar. Em Sines, Ljiljana junta-se à 

Mostar Sevdah Reunion, num cruzamento 

entre duas das músicas mais emotivas dos 

Balcãs.

Amadou & Mariam (Mali)
00h15, Castelo

O irmão funk, 
a irmã soul
QUANDO Mariam e Amadou disseram aos 

pais que se queriam casar eles não queriam 

aceitar porque não viam futuro para uma 

família de cegos num país pobre como o 

Mali. Só que além do amor e da força de 

vontade, eles tinham outro aliado poderoso: 

a música. No momento em que se 

conhecem num instituto de jovens cegos de 

Bamako, em meados dos anos 70, Amadou 

trazia já uma experiência interessante como guitarrista em 

orquestras de hotéis (entre as quais os Ambassadors, onde 

tocou com Salif Keita). Mariam ganhava no instituto a 

oportunidade de lapidar o seu talento como cantora. Em 

1980, o amor e a afinidade musical culmina em casamento e 

no início de uma carreira como duo. Não é fácil, mas a sua 

música começa a ser conhecida, primeiro nos países da região 

e depois na Europa. Gravam três discos com edição 

internacional entre 1998 e 2002, mas é em 2004, com 

“Dimanche a Bamako”, produzido por Manu Chao, que a sua 

música explode. É um som fiel às raízes dos blues malianos, 

mas agitado por uma componente funk generosa e algumas 

pontuações de salsa, reggae e outros ritmos. Entre momentos 

de fusão rítmica imparável e outros em que a soul da voz da 

Mariam se ouve em toda a sua textura, será mais um concerto 

inesquecível com a melhor música africana no FMM.

Mahala Raï Banda (Roménia)
02h15, Av. Praia

Ciganos na cidade
NAS "MAHALAS", guetos ciganos nos subúrbios de 

Bucareste, há pobreza, droga e crime. Mas também há uma 

raï banda, ou uma “nobre orquestra”, formada por duas 

gerações de ciganos que, embora empurrados para a margem, 

conseguiram encontrar uma saída diferente para a sua vida na 

música. A Mahala Raï Banda é, na realidade, o encontro de 

duas bandas. A primeira, um grupo de sobrinhos de Neacsu, 

o lendário músico da Taraf de Haidouks, que vieram da sua 

aldeia, Clejani, para tentar a sorte na cidade e evitaram a 

miséria ganhando a vida a tocar em casamentos. A segunda é 

uma fanfarra de antigos soldados moldavos, formados nas 

exigentes escolas de metais do exército de Ceausescu, e que 

foram descobertos a tocar num restaurante para ajudar a 

magra pensão. Quando estas duas forças se juntaram, o 

resultado foi uma verdadeira celebração da vida, um 

cruzamento temperado a fogo da banda de metais com uma 

jovem orquestra de acordeões e violinos, que toca a tradição 

batendo-a numa emulsão rítmica com outras músicas 

balcânicas, funk, jazz, rock e ska. Todas as melhores qualidades 

de uma música cigana, versão urbana, para acabar em grande a 

primeira noite do festival.

29 DE JULHO (SEXTA)

Lula Pena (Portugal)
18h30, Capela da Misericórdia

Voz da terra
QUANDO uma voz nos toca de uma forma tão poderosa que 

não sabemos como rodeá-la de palavras, o recurso mais fácil é a 

comparação. De parente do jovem Cohen a “Marlene Dietrich 

minimalista”, de “Amália gótica” a “Nico árabe”, Lula tem 

despertado as mais diferentes associações, mas quem já a ouviu 

sabe que o melhor mesmo é frui-la, não defini-la. Nascida em 

Lisboa, aos 22 anos mudou-se para Barcelona, onde começou 

a tocar em clubes de jazz. Hoje, apaixonada pelas melodias e 

pelo sentimento de um género que inicialmente considerava 

excessivamente melodramático, o fado é um dos elementos 

mais importantes da sua música, mas também o são a MPB, a 

morna, a tradição popular anónima ou a música árabe. A Lula 

não interessam nacionalidades, mas uma identidade musical 

universal. Com uma voz de uma riqueza tímbrica rara, quente, 

grave e espessa (quem não conhece Lula a cantar a sua música 

há-de conhecer a sua interpretação de “Pasión”, de Rodrigo 

Leão), Lula é uma cantora intimista, de uma sensualidade 

escura. Em Sines para uma performance a solo com a sua 

guitarra, Lula mostra porque é tão feliz que para milhares de 

europeus a música portuguesa comece por ela.

Marc Ribot & The Y. Philadelphians (EUA)
 21h30, Castelo

Música livre
EXISTE uma guitarra eléctrica em que cabe toda a música 

popular. Uma guitarra com uma história em bandas de rock, 

acompanhando mestres da soul, participando em álbuns de 

Costello e Waits, emancipando-se no jazz, tocando e 

componho música erudita, criando um dos mais geniais discos 

da história da fusão (“Y Cubanos Postizos”). Em Sines, essa 

guitarra, a guitarra de Marc Ribot, apresenta-se com três 

amigos e são as amizades que normalmente constituem a 

melhor pista sobre o que o músico desta vez vai tocar. O 

baixista Jamaaladeen Tacuma e o baterista Calvin Weston, 

colaboradores de Ornette Coleman, prometem que vai haver 

incursões pelo free jazz em modo funk. Anthony Coleman, no 

piano e teclados, com experiência ligada à Radical Jewish 

Culture, pode introduzir uma nota klezmer no caldeirão. 

Antecipa-se uma jam-session à antiga, com a capacidade de 

improvisação destes músicos de excepção a dissolver fronteiras 

entre a soul de Philadelphia, o jazz, o funk e até mesmo o noise 

rock e o punk. Muita ironia sonora, olhares de viés para a 

tradição, atonalidades e distorções, e sobretudo muita 

imaginação, numa torrente sonora para amantes da música 

onde tudo ainda é possível.

Astrid Hadad (México)
23h00, Castelo

Diva latina pós-moderna
SE PEDISSEM a Frida Kahlo e a Diego Rivera para pintar o 

seu ideal de diva para o México actual, se convidassem 

Salvador Dalí para dar uns palpites, o resultado não seria tão 

espectacular como é Astrid. Mistura de sangue maia com 

sangue libanês, Astrid tem um percurso tão peculiar quanto 

ela própria: formada em teatro e canto, o seu currículo inclui 

experiências tão diferentes quanto a presença numa produção 

contemporânea da ópera “Don Giovanni”, de Mozart, e 

temporadas a fazer telenovelas. Ouvindo-a pela primeira vez, 

de olhos fechados, a receita parece conhecida: uma voz 

“mezzo” cantando com o tom dramático das intérpretes das 

rancheras. Mas bastam uns segundos para descobrirmos que 

se trata de algo completamente original, quer pelo 

cruzamento pouco habitual da tradição mexicana com outros 

estilos de música (entre os quais até o fado), quer pela força 

satírica das letras. Trata-se na verdade de um cabaret entre o 

político, o sentimental e o surrealista, e Astrid dá-lhe o 

aspecto mais kitsch e teatral que pode. Em palco veste os seus 

“fatos-cenários”, jóias visuais com a força dos principais 

ícones da cultura mexicana, criando um espectáculo com uma 

força visual como o FMM nunca viu.

Hermeto Pascoal (Brasil)
00h30, Castelo

O mago dos sons
UM DIA, um homem vai ao zoo de São Paulo com a sua 

flauta e levanta uma avestruz doente. Outro dia, o mesmo 

homem entra no palco de um clube nova-iorquino e na 

plateia aplaudem-no Miles Davis, Wayne Shorter, Joe 

Zawinul e Gil Evans. Em Julho, esse mago nordestino vem a 

Sines e vai ser impossível escapar ao seu feitiço. O percurso 

singular de Hermeto começa ouvindo e inventando sons na 

serralharia do avô. Parte daqui um modo de encarar a música 

que fará com que dê a mesma atenção a uma peça de Bach, ao 

canto de um pássaro ou a um relato de futebol, e que a sua 

criatividade seja igualmente estimulada pela dezena de 

instrumentos convencionais que toca e pelos que inventa ou 

encontra na realidade. A sua carreira propriamente dita 

começa animando bailes ao acordeão e trabalhando em rádios 

e clubes nocturnos. Nos anos 60, no seio do Quarteto Novo, 

que propõe um folclore onde o baião se mistura com o jazz 

improvisado e a música contemporânea, encontra o seu 

rumo, e quando em 1971 trabalha com Miles Davis, que o 

considera o músico mais completo que conhecia, a sua 

aclamação com um dos maiores génios do jazz de fusão está 

em curso. Vai ser um prazer e uma honra tê-lo no FMM.

Ba Cissoko (Guiné-Conakri)
 02h30, Av. Praia

Os inventores do kora-rock
SE O TEU pai toca kora, se o irmão dele toca kora, se quase 

toda a gente que conheces toca kora, e te perguntam o que 

queres fazer na vida, o mais natural é responderes: quero 

jogar futebol. É com relutância que, aos 14 anos, Ba Cissoko 

começa a aprender a harpa tradicional mandinga com o tio, 

M'Baty Kouyaté, um dos seus melhores intérpretes. A paixão 

pelo instrumento só a descobre mais tarde, com outros 

jovens, numa escola do Senegal. Aos 19 anos, num hotel de 

Conakri, encontra por acaso o que viria a ser seu caminho. 

Clientes pedem-lhe para tocar temas de blues, jazz, reggae, 

canções ocidentais, e ele percebe que a kora é capaz de tocar 

mais do que melodias tradicionais. Nos anos 90, integra o 

projecto Tamalalou, onde prossegue o seu projecto e fusões, 

mas é um paradoxal reencontro familiar, em 1999, com 

primos Kourou e Sékou, filhos de Kouyaté, que estabelece o 

curso actual da sua carreira. Sékou, o parceiro ideal para o que 

Ba queria fazer, revela-se um génio do kora eléctrico, 

apetrechando-o de um pedal wah-wah e tocando-o cheio de 

efeitos e distorções hendrixianos. No fim desse ano, junta-se 

eles o percussionista Ibrahim Bah e será este quarteto que 

vem a Sines.

Informação sempre actualizada em

www.fmm.com.pt

BILHETES

Preço dos bilhetes

Apenas os três concertos diários no Castelo têm entrada paga: 5 
euros / dia. Os concertos nos restantes espaços e as iniciativas 
paralelas são de entrada livre.

Locais de venda

SINES: Biblioteca Municipal, Livraria “A das Artes”, Posto de 
Turismo de Porto Covo. 

LITORAL ALENTEJANO: Postos de Turismo de Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém, Odemira, V. N. Milfontes e 
Zambujeira do Mar. 

SETÚBAL: Posto de Turismo da Costa Azul. 

LISBOA: MC Loja e VGM (Picoas Plaza), Estúdio Sinal 26 (Bairro 
Alto). 

TODO O PAÍS: Lojas FNAC, lojas Abreu, www.ticketline.pt. 
Reservas: 21-0036300. 

DIAS DOS ESPECTÁCULOS: Três bilheteiras junto ao Castelo.

A partir de dia 28 (inclusive) os bilhetes estão apenas à venda 
em Sines.

FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2005 FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2005

Cristina Branco.

Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah Reunion

Amadou & Mariam

Mahala Raï Banda

Marc Ribot

Astrid Hadad

Hermeto Pascoal
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30 DE JULHO (SÁBADO)

Samurai 4 (Japão)
19h00, Av. Praia

A tradição 
de ser moderno
TRAZIDO da China para a região japonesa de Tsugaru, o 

shamisen, uma espécie de banjo com três cordas, conheceu as 

suas primeiras mãos nipónicas, há cerca de cinco séculos, em 

músicos cegos que tocavam porta a porta pedindo esmola. Já 

então a improvisação e as fusões eram usadas como estratégia 

para conquistar o coração dos ricos. Hoje, uma nova geração 

é fiel a essa tradição e usa a liberdade no instrumento para 

conquistar o coração dos amantes da música. O principal 

responsável pela modernidade do shamisen é Sin'Ichi 

Kinoshita. Foi ele que criou o “Tsugaru Fusion”, um género 

dinâmico que junta música tradicional, jazz, rock e música 

contemporânea. Os Samurai 4 foram seus companheiros e 

são seus herdeiros. Em Sines tocará o shamisen Takemi 

Hirohara, que terá a parceria preferencial de Hiroshi 

Motofuji (tambor wadaiko), em diálogos rítmicos 

espectaculares. A participar neles ou a dominar os momentos 

mais contemplativos estarão a citara koto de Yoko Nishi e a 

flauta de bambu shinobue de Sayuri Ono. É a estreia de um 

país do Extremo Oriente no festival.

The Master Musicians of Jajouka feat. 
Bachir Attar (Marrocos)
 21h30, Castelo

A mais antiga 
banda do mundo
SE OS ROLLING Stones andam cá há muito tempo, o que 

dizer de um grupo que, segundo alguns relatos, anda cá há 

4000? Oriundos de uma aldeia marroquina, os Master 

Musicians of Jajouka são músicos profissionais, membros da 

mesma família, que há séculos praticam a mais antiga tradição 

musical do mundo. Aristocratas, os Attar foram músicos das 

cortes dos sultões e conservam uma posição especial na 

sociedade marroquina, sendo a sua música, para os devotos 

do santo Sidi Ahmed Sheikh, capaz de curar doenças. 

Embora milenar, a magia de Jajouka só chega a ouvidos 

ocidentais nos últimos 50 anos, primeiro através referências 

da Geração Beat, Paul Bowles e Brion Gyson, e depois através 

de Brion Jones, dos Rolling Stones, que grava com eles o 

disco que conquista as atenções do mundo e dos mais audazes 

músicos da Terra, de Ornette Coleman aos Sonic Youth. 

Baseada no poder dos sopros e das percussões, a música de 

Jajouka, usada em festivais propiciatórios que foram 

associados às Lupercálias romanas, tem harmonias complexas 

e um ritmo hipnótico. Percursora do que fará no final do 

século XX no domínio da electrónica e do rock progressivo, 

não há música de transe mais actual.

KTU (Finlândia / EUA)
23h00, Castelo

O acordeão do inferno
SE ACHA o acordeão um instrumento naïf e pouco 

aventureiro, então é porque não conhece o finlandês Kimmo 

Pohjonen. Escuro, urbano, industrial, este é um acordeão 

largando a cambraia e vestindo o cabedal, em trânsito das 

festas de aldeia para as raves subterrâneas. Com formação em 

música erudita e em folclore, Pohjonen leva o seu acordeão a 

beber ao rock à música contemporânea desde cedo. A solo 

Iniciativas paralelas

Exposições de fotografia
Capela da Misericórdia, até 31 de Julho

Koh Okabe
Koh Okabe nasceu em Tóquio no ano de 1957. Começou a 
fotografar aos 14 anos e publicou o seu primeiro livro, “Fluid”, 
quando tinha 20 anos. Desde 1985 tem-se dedicado em 
especial à world music e durante 15 anos fotografou 
intensivamente os mais importantes e históricos músicos do 
mundo. 

Mário Filipe Pires 
É um dos fotógrafos portugueses da nova geração que se 
debruça sobre temas ligados à world music. Fundou o BZK 
Group, com o qual expôs “Covers”, no Padrão dos 
Descobrimentos. É responsável pela produção audiovisual e 
multimédia de um centro de formação profissional e lecciona na 
escola de fotografia “Oficina da Imagem”. 

Sessões de Djing 
Avenida da Praia, 28-30 Julho, cerca das 3h30 da manhã

28: Luís Rei e Raquel Bulha
29: DJ Mo (Mali)
30: Vítor Junqueira e Mário Dias

Conversas com os artistas
Capela da Misericórdia, 29 e 30 Julho, 17h00

29: Hermeto Pascoal (Brasil)
30: KTU (Finlândia / EUA)

desde 1996, o momento mais radical do seu percurso até 

agora era Kluster, onde Samuli Kosminen fazia do seu sampler 

uma mágica caixa de ressonância para o acordeão e para os 

mantras de Kimmo, retirando-lhe os mais imprevisíveis e 

fantasmagóricos ecos. Em Sines, Kluster ganha força 

redobrada com a participação de um membro e um ex-

membro de uma das mais bandas mais inovadoras do rock 

progressivo, os King Crimson. KTU (ler kay-two) é Kluster 

acrescido do duo TU, Trey Gunn, na guitarra Warr (uma 

guitarra de 10 cordas, com o alcance de um piano), e Pat 

Mastelotto, nas percussões. O quarteto acaba de editar o disco 

"8 Armed Monkey" (Westpark Music). Com um som surround 

e uma iluminação cuidada a tornar ainda mais profunda a 

imersão no ambiente musical, o Castelo de Sines vai viver dia 

30 uma das mais extraordinárias experiências sonoras da sua 

história.

Kíla (Irlanda)
00h30, Castelo

A tribo celta
IMAGINEMOS que numa floresta irlandesa se celebra o 

solstício do Verão. Imaginemos que presentes estão os 

druidas, as fadas, os duendes, todas as figuras da mitologia 

celta, mas também como convidados deuses africanos, 

espíritos do deserto, Rastafari, avatares de Vishnu, esquálidos 

ídolos urbanos. Qual a única banda local capaz de satisfazer o 

difícil público deste festival? Os Kíla. 

Formado em Dublin, em 1987, este septeto 

não tem parado de crescer e é hoje um dos 

mais originais projectos da música irlandesa, 

estando o seu último disco, “Luna Park”, 

entre os melhores do seu género na última 

década. Movidos ao som de chamada do 

tambor bodhran de Ronan Ó Snodaigh, os 

Kíla são uma banda de coração irlandês 

incorrupto - ali está a doçura das melodias 

tocadas na uillean pipe, o frenesim do violino, 

a beleza do canto gaélico - mas é pela força 

dos seus ritmos que se distingue. Entre o 

acústico e o eléctrico, com influências 

africanas, indianas, jamaicanas, mas também 

do rock mais pesado e do jazz, o repertório 

proporciona ao vivo experiências de dança 

inesquecíveis. Será assim a fechar os 

concertos no Castelo, com 

fogo-de-artifício a sublinhar a 

música fulgurante do país da 

chuva.

Konono n.º 1 (RD

Congo)
02h30, Av. Praia

Punks

acidentais
ESTA É a história de como a 

necessidade aguça o engenho, 

de como uma dificuldade 

prática nas mãos de um génio 

acaba por resultar na criação de 

formas novas. Esta é a história 

de Konono n.º 1, o grupo 

congolês que não queria ser 

moderno, mas teve de ser. Nos 

anos 70, Mingiedi, virtuoso do 

l i k e m b e ,  i n s t r u m e n t o  

tradicional ("piano de polegar"), emigra da sua aldeia para os 

subúrbios pobres de Kinshasa. No espesso fundo de ruídos da 

cidade, repara que o som delicado do seu instrumento não se 

ouve. Sem dinheiro para sistemas de som, Mingiedi 

improvisa: electrifica os likembes com ímanes e baterias de 

carros, aumenta as percussões tradicionais com peças de 

automóvel, panelas e frigideiras, e aos vocalistas entrega 

megafones. O resultado é um som de facto mais alto, mas 

também mais distorcido. É este o momento decisivo: em vez 

de considerar as distorções um falhanço, Mingiedi incorpora-

as na própria música. O resultado é música de transe 

tradicional transformada num som de dança visceral, entre o 

primitivo e o industrial, que compararam, pela sua estética, ao 

punk, ao art rock e à electrónica. Bombástico sucesso 

internacional em 2005, os Konono n.º 1 fecham em grande o 

festival. 

Uma noite gótica
O Teatro do Mar estreou em Junho a sua nova peça, 
“Daimonion”, e voltará a apresentá-la em Sines na primeira 
quinzena de Agosto.

A AMBIÇÃO do Homem foi a escolha do Teatro do 

Mar para este Verão. “Daimonion", o novo 

espectáculo da companhia, estreado nacionalmente 

no âmbito de Faro - Capital Nacional da Cultura e em 

Sines, no Castelo, dia 24 de Junho, foi construído 

sobre o mito de Fausto, o intelectual que vendeu a 

alma ao Diabo em troca de todo o conhecimento do 

mundo e de que foi aqui escolhida a encarnação 

criada por Goethe. 

  Na linha do trabalho que vem a desenvolver nos 

últimos anos, onde a ausência de palavras é 

preenchida pela estilização do trabalho corporal dos 

actores, pelo multimédia (vídeos de Eurico Coelho) e 

pelo reforço da importância da música, esta 

encenação de Julieta Aurora teve ainda um 

investimento acrescido no cenário (uma estrutura de 

9m de altura sugestiva de uma catedral gótica, com 

desenho de João Calvário) e a novidade da introdução 

de técnicas circenses.

  Na noite em que foi lançado o disco com a banda 

sonora composta por L'Ego para a peça “Ladrões do 

Tempo”, a música voltou a ser uma componente 

decisiva, com o Gothic metal de Mário Pereira e Mini 

(membros dos Eternal Mourning) a conduzir 

dramaticamente a fruição e entendimento do 

espectáculo. 

   “Daimonion”, uma construção de grandiloquência 

negra para espectadores abertos à abertura do novo 

teatro a outras artes do espectáculo, será apresentado 

novamente em Sines, no âmbito do projecto 

“Itinerância Local”, dia 2 de Agosto (Porto Covo) e 

dias 12 e 13 de Agosto (Castelo). Esta iniciativa é 

apoiada pela Câmara Municipal de Sines.

Sines recebe três 
gerações de pintura

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes (CCEN) recebe, durante o 
mês de Julho, uma exposição de pintura de Paula Rego. Trata-se 
de uma iniciativa integrada na 8.º edição do projecto Verão Arte 
Contemporânea em Sines, que prevê ainda a realização de mais 
duas exposições de pintura: a de José Loureiro, em Agosto, e a de 
Michael Biberstein, em Setembro.
  O projecto “Verão Arte Contemporânea em Sines” visa contribuir 
para que os olhares dos habitantes e visitantes de Sines possam 
encontrar-se e confrontar-se com produções que tenham 
significado no panorama actual das artes plásticas. Este ano, a 
escolha recaiu sobre três artistas de gerações diferentes.
  Paula Rego é a primeira a expor. Entre 2 e 31 de julho, está 
presente no CCEN uma exposição centrada em dois núcleos 
fundamentais: algumas litografias da série Jane Eyre, inspirada na 
personagem da escritora inglesa Charlotte Brontë, onde a pintora 
aborda a condição da mulher, num mundo dominado pelos 
homens; e a série Ovos da Lua, de 2005, que reflecte uma visão 
satír ica da sociedade, ao apresentar homens com 
comportamentos de galinhas. Integram também esta exposição 
uma peça de 1965, «Manifesto», e dois objectos em pano, de 1977, 
«A Princesinha Grávida» e o «Príncipe Perfeito».
  O projecto continua com o pintor José Loureiro, que apresenta a 
sua exposição entre 6 de Agosto e 4 de Setembro, e termina com o 
pintor Michael Biberstein, que mostra o seu trabalho entre os dias 
10 de Setembro e 9 de Outubro.

Cristo contemporâneo
A Capela da Misericórdia recebeu, entre 4 e 26 de Junho, a 
exposição “Métopas Dignas da Imortal Estética”, de José Batista 
Marques, no âmbito do Programa Ao Encontro da Música e das 
Artes. A exposição investiu numa apropriação do espaço da 
Capela, em que se procurou reencontrar o seu sentido místico e 
espiritual através de uma revisitação de contornos 
contemporâneos ao tema dos passos da condenação e 
crucificação de Jesus.

Jazz BD  
A Capela da Misericórdia acolheu, dia 17 de Junho, o último 
concerto do Programa ao Encontro da Música e das Artes 2005, 
com o projecto de jazz Filactera Redux. Inspirado no imaginário da 
BD, o concerto evoluiu ao som dos diálogos “em balão” de Mário 
Delgado na guitarra eléctrica, Jesse Chandler no órgão Hammond 
e Marco Franco na bateria e saxofone soprano. 

Desporto para
miúdos e graúdos
Os programas Desporto é Vida e Escolinha do ATL festejaram 
em conjunto o final de mais uma época desportiva.

O COMPLEXO Desportivo Municipal acolheu no dia 30 de 

Junho duas gerações diferentes mas unidas por um objectivo 

comum, o da prática do desporto. Participantes de dois 

programas promovidos pela Câmara Municipal de Sines - 

Desporto é Vida +55 anos e Escolinha Desportiva de ATL - 

juntaram-se para assinalar o encerramento da época 

desportiva 2004/2005. 

  Todos os participantes tiveram a oportunidade de realizar 

várias actividades, entre jogos e demonstrações, numa 

iniciativa que culminou com um almoço-convívio oferecido 

pela CMS. 

 O responsável pelo sector de Desporto da CMS, José 

Barambão destaca o sucesso da iniciativa, cuja realização no 

próximo ano está assegurada. 

  “O balanço destes programas é extremamente positivo. É 

cada vez mais importante apostar na formação desportiva dos 

nossos jovens, tal como é cada vez mais importante assegurar 

que os nosso idosos têm uma vida mais activa e mais 

saudável”, explica. 

  O programa Desporto é Vida + 55 Anos foi iniciado em 

2002 e corresponde à preocupação da CMS em 

proporcionar, de forma gratuita, à população sénior do 

concelho, a prática de actividades lúdico-desportivas. O 

programa, que este ano contou com 250 participantes, 

Verão verde
Quarenta e um jovens de Sines voltaram a ter, entre 4 e 13 de Julho, 
oportunidade de passar dias de férias diferentes em Sines. Uma 
organização da Câmara Municipal de Sines, as Férias Aventura Julho 
2005 tiveram lugar em locais como a Ribeira dos Moinhos, a Barragem 
de Morgavel, a Ilha do Pessegueiro ou a Lagoa da Sancha, numa 
quinzena preenchida com muito convívio e prática de desportos de 
aventura (BTT, canoagem, passeios pedestres, escalada, manobras 
de cordas, entre outros). 

disponibiliza actividades regulares nas modalidades 

ginástica e natação, e actividades pontuais nas modalidades 

jogos tradicionais, danças de salão e passeios/marchas. 

Compreende ainda intercâmbios com programas idênticos 

de outras autarquias e, no Verão, leva os participantes à 

praia.

  O programa Escolinha Desportiva de ATL teve início no 

ano passado e destina-se a crianças entre os seis e os 10 anos. 

Inclui modalidades de jogos desportivos colectivos 

(futebol, voleibol, andebol e basquetebol) e ainda 

atletismo, luta e expressão artística (ginástica aeróbia e 

danças tradicionais). Uma vez por semana, proporciona 

uma hora de desporto a cada turma do ATL (cerca de 100 

crianças), sob a orientação de técnicos da CMS. 

FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2005

The Master Musicians of Jajouka feat. Bachir Attar

Kíla

KTU

Konono n.º 1

Os actores de “Daimonion”.

Ginástica em grupo no Complexo Desportivo Municipal.

Obra de Paula Rego
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30 DE JULHO (SÁBADO)

Samurai 4 (Japão)
19h00, Av. Praia

A tradição 
de ser moderno
TRAZIDO da China para a região japonesa de Tsugaru, o 

shamisen, uma espécie de banjo com três cordas, conheceu as 

suas primeiras mãos nipónicas, há cerca de cinco séculos, em 

músicos cegos que tocavam porta a porta pedindo esmola. Já 

então a improvisação e as fusões eram usadas como estratégia 

para conquistar o coração dos ricos. Hoje, uma nova geração 

é fiel a essa tradição e usa a liberdade no instrumento para 

conquistar o coração dos amantes da música. O principal 

responsável pela modernidade do shamisen é Sin'Ichi 

Kinoshita. Foi ele que criou o “Tsugaru Fusion”, um género 

dinâmico que junta música tradicional, jazz, rock e música 

contemporânea. Os Samurai 4 foram seus companheiros e 

são seus herdeiros. Em Sines tocará o shamisen Takemi 

Hirohara, que terá a parceria preferencial de Hiroshi 

Motofuji (tambor wadaiko), em diálogos rítmicos 

espectaculares. A participar neles ou a dominar os momentos 

mais contemplativos estarão a citara koto de Yoko Nishi e a 

flauta de bambu shinobue de Sayuri Ono. É a estreia de um 

país do Extremo Oriente no festival.

The Master Musicians of Jajouka feat. 
Bachir Attar (Marrocos)
 21h30, Castelo

A mais antiga 
banda do mundo
SE OS ROLLING Stones andam cá há muito tempo, o que 

dizer de um grupo que, segundo alguns relatos, anda cá há 

4000? Oriundos de uma aldeia marroquina, os Master 

Musicians of Jajouka são músicos profissionais, membros da 

mesma família, que há séculos praticam a mais antiga tradição 

musical do mundo. Aristocratas, os Attar foram músicos das 

cortes dos sultões e conservam uma posição especial na 

sociedade marroquina, sendo a sua música, para os devotos 

do santo Sidi Ahmed Sheikh, capaz de curar doenças. 

Embora milenar, a magia de Jajouka só chega a ouvidos 

ocidentais nos últimos 50 anos, primeiro através referências 

da Geração Beat, Paul Bowles e Brion Gyson, e depois através 

de Brion Jones, dos Rolling Stones, que grava com eles o 

disco que conquista as atenções do mundo e dos mais audazes 

músicos da Terra, de Ornette Coleman aos Sonic Youth. 

Baseada no poder dos sopros e das percussões, a música de 

Jajouka, usada em festivais propiciatórios que foram 

associados às Lupercálias romanas, tem harmonias complexas 

e um ritmo hipnótico. Percursora do que fará no final do 

século XX no domínio da electrónica e do rock progressivo, 

não há música de transe mais actual.

KTU (Finlândia / EUA)
23h00, Castelo

O acordeão do inferno
SE ACHA o acordeão um instrumento naïf e pouco 

aventureiro, então é porque não conhece o finlandês Kimmo 

Pohjonen. Escuro, urbano, industrial, este é um acordeão 

largando a cambraia e vestindo o cabedal, em trânsito das 

festas de aldeia para as raves subterrâneas. Com formação em 

música erudita e em folclore, Pohjonen leva o seu acordeão a 

beber ao rock à música contemporânea desde cedo. A solo 

Iniciativas paralelas

Exposições de fotografia
Capela da Misericórdia, até 31 de Julho

Koh Okabe
Koh Okabe nasceu em Tóquio no ano de 1957. Começou a 
fotografar aos 14 anos e publicou o seu primeiro livro, “Fluid”, 
quando tinha 20 anos. Desde 1985 tem-se dedicado em 
especial à world music e durante 15 anos fotografou 
intensivamente os mais importantes e históricos músicos do 
mundo. 

Mário Filipe Pires 
É um dos fotógrafos portugueses da nova geração que se 
debruça sobre temas ligados à world music. Fundou o BZK 
Group, com o qual expôs “Covers”, no Padrão dos 
Descobrimentos. É responsável pela produção audiovisual e 
multimédia de um centro de formação profissional e lecciona na 
escola de fotografia “Oficina da Imagem”. 

Sessões de Djing 
Avenida da Praia, 28-30 Julho, cerca das 3h30 da manhã

28: Luís Rei e Raquel Bulha
29: DJ Mo (Mali)
30: Vítor Junqueira e Mário Dias

Conversas com os artistas
Capela da Misericórdia, 29 e 30 Julho, 17h00

29: Hermeto Pascoal (Brasil)
30: KTU (Finlândia / EUA)

desde 1996, o momento mais radical do seu percurso até 

agora era Kluster, onde Samuli Kosminen fazia do seu sampler 

uma mágica caixa de ressonância para o acordeão e para os 

mantras de Kimmo, retirando-lhe os mais imprevisíveis e 

fantasmagóricos ecos. Em Sines, Kluster ganha força 

redobrada com a participação de um membro e um ex-

membro de uma das mais bandas mais inovadoras do rock 

progressivo, os King Crimson. KTU (ler kay-two) é Kluster 

acrescido do duo TU, Trey Gunn, na guitarra Warr (uma 

guitarra de 10 cordas, com o alcance de um piano), e Pat 

Mastelotto, nas percussões. O quarteto acaba de editar o disco 

"8 Armed Monkey" (Westpark Music). Com um som surround 

e uma iluminação cuidada a tornar ainda mais profunda a 

imersão no ambiente musical, o Castelo de Sines vai viver dia 

30 uma das mais extraordinárias experiências sonoras da sua 

história.

Kíla (Irlanda)
00h30, Castelo

A tribo celta
IMAGINEMOS que numa floresta irlandesa se celebra o 

solstício do Verão. Imaginemos que presentes estão os 

druidas, as fadas, os duendes, todas as figuras da mitologia 

celta, mas também como convidados deuses africanos, 

espíritos do deserto, Rastafari, avatares de Vishnu, esquálidos 

ídolos urbanos. Qual a única banda local capaz de satisfazer o 

difícil público deste festival? Os Kíla. 

Formado em Dublin, em 1987, este septeto 

não tem parado de crescer e é hoje um dos 

mais originais projectos da música irlandesa, 

estando o seu último disco, “Luna Park”, 

entre os melhores do seu género na última 

década. Movidos ao som de chamada do 

tambor bodhran de Ronan Ó Snodaigh, os 

Kíla são uma banda de coração irlandês 

incorrupto - ali está a doçura das melodias 

tocadas na uillean pipe, o frenesim do violino, 

a beleza do canto gaélico - mas é pela força 

dos seus ritmos que se distingue. Entre o 

acústico e o eléctrico, com influências 

africanas, indianas, jamaicanas, mas também 

do rock mais pesado e do jazz, o repertório 

proporciona ao vivo experiências de dança 

inesquecíveis. Será assim a fechar os 

concertos no Castelo, com 

fogo-de-artifício a sublinhar a 

música fulgurante do país da 

chuva.

Konono n.º 1 (RD

Congo)
02h30, Av. Praia

Punks

acidentais
ESTA É a história de como a 

necessidade aguça o engenho, 

de como uma dificuldade 

prática nas mãos de um génio 

acaba por resultar na criação de 

formas novas. Esta é a história 

de Konono n.º 1, o grupo 

congolês que não queria ser 

moderno, mas teve de ser. Nos 

anos 70, Mingiedi, virtuoso do 

l i k e m b e ,  i n s t r u m e n t o  

tradicional ("piano de polegar"), emigra da sua aldeia para os 

subúrbios pobres de Kinshasa. No espesso fundo de ruídos da 

cidade, repara que o som delicado do seu instrumento não se 

ouve. Sem dinheiro para sistemas de som, Mingiedi 

improvisa: electrifica os likembes com ímanes e baterias de 

carros, aumenta as percussões tradicionais com peças de 

automóvel, panelas e frigideiras, e aos vocalistas entrega 

megafones. O resultado é um som de facto mais alto, mas 

também mais distorcido. É este o momento decisivo: em vez 

de considerar as distorções um falhanço, Mingiedi incorpora-

as na própria música. O resultado é música de transe 

tradicional transformada num som de dança visceral, entre o 

primitivo e o industrial, que compararam, pela sua estética, ao 

punk, ao art rock e à electrónica. Bombástico sucesso 

internacional em 2005, os Konono n.º 1 fecham em grande o 

festival. 

Uma noite gótica
O Teatro do Mar estreou em Junho a sua nova peça, 
“Daimonion”, e voltará a apresentá-la em Sines na primeira 
quinzena de Agosto.

A AMBIÇÃO do Homem foi a escolha do Teatro do 

Mar para este Verão. “Daimonion", o novo 

espectáculo da companhia, estreado nacionalmente 

no âmbito de Faro - Capital Nacional da Cultura e em 

Sines, no Castelo, dia 24 de Junho, foi construído 

sobre o mito de Fausto, o intelectual que vendeu a 

alma ao Diabo em troca de todo o conhecimento do 

mundo e de que foi aqui escolhida a encarnação 

criada por Goethe. 

  Na linha do trabalho que vem a desenvolver nos 

últimos anos, onde a ausência de palavras é 

preenchida pela estilização do trabalho corporal dos 

actores, pelo multimédia (vídeos de Eurico Coelho) e 

pelo reforço da importância da música, esta 

encenação de Julieta Aurora teve ainda um 

investimento acrescido no cenário (uma estrutura de 

9m de altura sugestiva de uma catedral gótica, com 

desenho de João Calvário) e a novidade da introdução 

de técnicas circenses.

  Na noite em que foi lançado o disco com a banda 

sonora composta por L'Ego para a peça “Ladrões do 

Tempo”, a música voltou a ser uma componente 

decisiva, com o Gothic metal de Mário Pereira e Mini 

(membros dos Eternal Mourning) a conduzir 

dramaticamente a fruição e entendimento do 

espectáculo. 

   “Daimonion”, uma construção de grandiloquência 

negra para espectadores abertos à abertura do novo 

teatro a outras artes do espectáculo, será apresentado 

novamente em Sines, no âmbito do projecto 

“Itinerância Local”, dia 2 de Agosto (Porto Covo) e 

dias 12 e 13 de Agosto (Castelo). Esta iniciativa é 

apoiada pela Câmara Municipal de Sines.

Sines recebe três 
gerações de pintura

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes (CCEN) recebe, durante o 
mês de Julho, uma exposição de pintura de Paula Rego. Trata-se 
de uma iniciativa integrada na 8.º edição do projecto Verão Arte 
Contemporânea em Sines, que prevê ainda a realização de mais 
duas exposições de pintura: a de José Loureiro, em Agosto, e a de 
Michael Biberstein, em Setembro.
  O projecto “Verão Arte Contemporânea em Sines” visa contribuir 
para que os olhares dos habitantes e visitantes de Sines possam 
encontrar-se e confrontar-se com produções que tenham 
significado no panorama actual das artes plásticas. Este ano, a 
escolha recaiu sobre três artistas de gerações diferentes.
  Paula Rego é a primeira a expor. Entre 2 e 31 de julho, está 
presente no CCEN uma exposição centrada em dois núcleos 
fundamentais: algumas litografias da série Jane Eyre, inspirada na 
personagem da escritora inglesa Charlotte Brontë, onde a pintora 
aborda a condição da mulher, num mundo dominado pelos 
homens; e a série Ovos da Lua, de 2005, que reflecte uma visão 
satír ica da sociedade, ao apresentar homens com 
comportamentos de galinhas. Integram também esta exposição 
uma peça de 1965, «Manifesto», e dois objectos em pano, de 1977, 
«A Princesinha Grávida» e o «Príncipe Perfeito».
  O projecto continua com o pintor José Loureiro, que apresenta a 
sua exposição entre 6 de Agosto e 4 de Setembro, e termina com o 
pintor Michael Biberstein, que mostra o seu trabalho entre os dias 
10 de Setembro e 9 de Outubro.

Cristo contemporâneo
A Capela da Misericórdia recebeu, entre 4 e 26 de Junho, a 
exposição “Métopas Dignas da Imortal Estética”, de José Batista 
Marques, no âmbito do Programa Ao Encontro da Música e das 
Artes. A exposição investiu numa apropriação do espaço da 
Capela, em que se procurou reencontrar o seu sentido místico e 
espiritual através de uma revisitação de contornos 
contemporâneos ao tema dos passos da condenação e 
crucificação de Jesus.

Jazz BD  
A Capela da Misericórdia acolheu, dia 17 de Junho, o último 
concerto do Programa ao Encontro da Música e das Artes 2005, 
com o projecto de jazz Filactera Redux. Inspirado no imaginário da 
BD, o concerto evoluiu ao som dos diálogos “em balão” de Mário 
Delgado na guitarra eléctrica, Jesse Chandler no órgão Hammond 
e Marco Franco na bateria e saxofone soprano. 

Desporto para
miúdos e graúdos
Os programas Desporto é Vida e Escolinha do ATL festejaram 
em conjunto o final de mais uma época desportiva.

O COMPLEXO Desportivo Municipal acolheu no dia 30 de 

Junho duas gerações diferentes mas unidas por um objectivo 

comum, o da prática do desporto. Participantes de dois 

programas promovidos pela Câmara Municipal de Sines - 

Desporto é Vida +55 anos e Escolinha Desportiva de ATL - 

juntaram-se para assinalar o encerramento da época 

desportiva 2004/2005. 

  Todos os participantes tiveram a oportunidade de realizar 

várias actividades, entre jogos e demonstrações, numa 

iniciativa que culminou com um almoço-convívio oferecido 

pela CMS. 

 O responsável pelo sector de Desporto da CMS, José 

Barambão destaca o sucesso da iniciativa, cuja realização no 

próximo ano está assegurada. 

  “O balanço destes programas é extremamente positivo. É 

cada vez mais importante apostar na formação desportiva dos 

nossos jovens, tal como é cada vez mais importante assegurar 

que os nosso idosos têm uma vida mais activa e mais 

saudável”, explica. 

  O programa Desporto é Vida + 55 Anos foi iniciado em 

2002 e corresponde à preocupação da CMS em 

proporcionar, de forma gratuita, à população sénior do 

concelho, a prática de actividades lúdico-desportivas. O 

programa, que este ano contou com 250 participantes, 

Verão verde
Quarenta e um jovens de Sines voltaram a ter, entre 4 e 13 de Julho, 
oportunidade de passar dias de férias diferentes em Sines. Uma 
organização da Câmara Municipal de Sines, as Férias Aventura Julho 
2005 tiveram lugar em locais como a Ribeira dos Moinhos, a Barragem 
de Morgavel, a Ilha do Pessegueiro ou a Lagoa da Sancha, numa 
quinzena preenchida com muito convívio e prática de desportos de 
aventura (BTT, canoagem, passeios pedestres, escalada, manobras 
de cordas, entre outros). 

disponibiliza actividades regulares nas modalidades 

ginástica e natação, e actividades pontuais nas modalidades 

jogos tradicionais, danças de salão e passeios/marchas. 

Compreende ainda intercâmbios com programas idênticos 

de outras autarquias e, no Verão, leva os participantes à 

praia.

  O programa Escolinha Desportiva de ATL teve início no 

ano passado e destina-se a crianças entre os seis e os 10 anos. 

Inclui modalidades de jogos desportivos colectivos 

(futebol, voleibol, andebol e basquetebol) e ainda 

atletismo, luta e expressão artística (ginástica aeróbia e 

danças tradicionais). Uma vez por semana, proporciona 

uma hora de desporto a cada turma do ATL (cerca de 100 

crianças), sob a orientação de técnicos da CMS. 

FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2005

The Master Musicians of Jajouka feat. Bachir Attar

Kíla

KTU

Konono n.º 1

Os actores de “Daimonion”.

Ginástica em grupo no Complexo Desportivo Municipal.

Obra de Paula Rego
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Crianças e estudantes vivem
Junho cheio de actividades
O Mês da Criança e da Educação decorreu de 1 a 29 de Junho e envolveu toda a comunidade 
escolar do concelho.

JUNHO foi um mês de iniciativas para as crianças e estudantes de Sines. Num 

programa organizado pela Câmara Municipal de Sines, com o apoio da comunidade 

educativa, houve momentos culturais, desportivos, de sensibilização cívica e 

ambiental, muita animação e também debate. Entre os dias 22 e 24 de Junho, a Escola 

EB 2,3 Vasco da Gama centralizou actividades de encerramento do ano lectivo das 

escolas de Sines, na primeira edição da Festa da Educação. Dia 22, foi debatida a 

situação da escola em Sines e no país no I Encontro sobre a Educação. 

Educação em debate

A EDUCAÇÃO em Sines e no nosso país esteve em 

debate, dia 22 de Junho, no Auditório d/a Escola EB 

2,3 Vasco da Gama. Organizado pela Câmara 

Municipal de Sines, o I Encontro sobre Educação 

reuniu agentes educativos locais e especialistas 

nacionais e teve a presença de cerca de 50 pessoas, na 

sua maioria professores.

  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 

Coelho, considerou a educação a principal prioridade e 

preocupação do executivo. O autarca lembrou o 

trabalho levado a cabo pela autarquia em obras (que 

estão a renovar por completo o parque escolar do 

primeiro ciclo), programas de complemento 

pedagógico, apoio social e parcerias para a melhoria da 

educação no concelho.

  Bernardette Almeida, responsável 

pelo Agrupamento Vertical das Escolas 

de Sines, fez uma relação dos principais 

problemas encontrados nas suas 

escolas (a falta de competências sociais 

e valores comuns que promovam a 

disciplina e a adaptação a novas 

realidades e a falta de competências 

básicas de aprendizagem, sobretudo 

no Português e na Matemática) e os 

projectos levados a cabo para os 

resolver ou mitigar. Entre estes 

projectos, mereceram apresentação 

mais detalhada o projecto “Afectos”, 

sobre educação social e sexual, e o 

projecto “Comenius”, intercâmbio 

europeu para professores e alunos.

  A importância de uma gestão 

participativa da escola - em que todos os agentes 

escolares estão envolvidos - foi destacada por Emérico 

Gonçalves, presidente do Conselho Executivo da 

Escola Secundária Poeta Al Berto.

  A especificidade do ensino profissional e tecnológico e 

o caso de sucesso a nível nacional que constitui a Escola 

Tecnológica do Litoral Alentejano foi o objecto da 

intervenção do seu director, Joaquim Marques. 

  As várias dimensões do ensino recorrente no concelho 

(da alfabetização ao Português como segunda língua) 

foram apresentadas pela sua coordenadora, Michelle 

Fernandes, que acentuou a muito baixa taxa de 

insucesso escolar que se regista neste tipo de ensino.

  Ricardo Veludo, consultor da Câmara Municipal de 

Sines, destacou a abordagem pouco habitual da Carta 

Educativa do Município de Sines, em que não se 

procura apenas um dimensionamento do parque 

escolar mas uma inserção da educação em toda uma 

estratégia de desenvolvimento do concelho.

  As vantagens da diferenciação da 

aprendizagem na classe de aula foram 

tratadas nas intervenções de José 

Morgado, director do Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada de Beja, José 

Júlio Gonçalves, professor do 1.º ciclo e 

membro do projecto ALFA, e Ana 

Cadima, com experiência de apoio do 

Instituto de Inovação Educacional na 

Escola Paula Vicente.

  José Morgado deu ainda a sua opinião 

sobre medidas concretas a tomar para a 

melhoria do ensino em Portugal: 

“horários feitos em função dos interesses 

dos alunos e não dos professores”, 

“ a t r i b u i ç ã o  d a s  t u r m a s  m a i s  

problemáticas aos professores mais e 

não menos experientes”, “direcções 

profissionalizadas com orçamento 

próprio e profissionalização” e “uma avaliação séria dos 

professores”.

Percursos da natureza. No âmbito do programa Desporto 
Escolar, alunos de turmas do 1.º ciclo do ensino básico 
percorreram caminhos de Sines (Ribeira de Moinhos, Praias da 
Costa do Norte e Praia Vasco da Gama) nos dias 6, 7 e 9 de 
Junho. 

Conhecer a vida do mar. No dia 8 de Junho, com o apoio do 
Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora, 
realizaram-se na Praia Vasco da Gama jogos pedagógicos sobre 
a vida marinha para as crianças dos jardins-de-infância do 
concelho. Foi uma actividade integrada nas comemorações do 
Dia dos Oceanos.

Teatro em Junho. No Mês da Criança e da Educação assistiu-
se, dia 10, à peça de teatro “O Barbeiro de Sevilha”, pela 
Companhia de Teatro de Almada, e, dia 19, “As Coisas Melhores 
são Feitas no Ar”, pela Companhia de Teatro Andante (na foto). 
Ambas as peças foram apresentadas no Auditório da Escola EB 
2,3 Vasco da Gama.

Hastear da Bandeira Azul. A Bandeira Azul da Europa - que este 
ano atesta a qualidade balnear das praias de Morgavel, Vale 
Figueiros, Grande de Porto Covo e Ilha do Pessegueiro - foi 
hasteada oficialmente dia 24 de Junho na Praia de Vale 
Figueiros, com a presença das crianças dos pré-escolar do 
concelho. 

Educação em festa
A I Festa da Educação, entre 22 e 24 de Junho, centralizou no Escola 
EB 2,3 Vasco da Gama uma mostra de trabalhos e actividades das 
escolas e parceiros da comunidade educativa desenvolvidos durante o 
ano lectivo.

Uma das diversas exposições e stands com trabalhos 
efectuados pelos alunos das escolas e jardins-de-infância.

Concurso de demonstração de ginástica artística pelas turmas 
dos 5.º e 6.º anos, no Pavilhão Desportivo.

Performance “Os Palhaços Felizes”, por um grupo de alunos da 
Cercisiago, no Auditório.

Actuação musical das turmas do 2.º ciclo, pelo Grupo de 
Educação Musical da EB 2,3.

Demonstração da Brigada Fiscal e da Brigada de Trânsito 
(GNR), no relvado da escola.

Eleição da Miss e Mister Escola EB 2,3.

Escola EB 1 n.º 1 assinala fim das aulas
 A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 
da Escola EB 1 de Sines assinalaram, dia 17 de Junho, o fim do 
ano lectivo com uma festa. O convívio incluiu uma quermesse, 
comes e bebes, marchas populares, danças, canções e 
karaoke.

Mostra de trabalhos do ATL
Desenhos, pinturas, colagens, uma infinidade de trabalhos e 
actividades feitos pelos alunos do ATL ao longo do ano 
estiveram em exposição em Junho. Dos “vasquinhos” à pesca, 
da GNR ao Centro de Saúde, das autarquias aos bombeiros, 
Sines, a sua cultura e instituições, foi o tema.

Primeiras Cambalhotas.Comemorar os santos populares.

Presidente da CMS, Manuel Coelho.

José Morgado.

Bernardette Almeida.
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  José Morgado deu ainda a sua opinião 

sobre medidas concretas a tomar para a 

melhoria do ensino em Portugal: 

“horários feitos em função dos interesses 

dos alunos e não dos professores”, 

“ a t r i b u i ç ã o  d a s  t u r m a s  m a i s  

problemáticas aos professores mais e 

não menos experientes”, “direcções 

profissionalizadas com orçamento 

próprio e profissionalização” e “uma avaliação séria dos 

professores”.

Percursos da natureza. No âmbito do programa Desporto 
Escolar, alunos de turmas do 1.º ciclo do ensino básico 
percorreram caminhos de Sines (Ribeira de Moinhos, Praias da 
Costa do Norte e Praia Vasco da Gama) nos dias 6, 7 e 9 de 
Junho. 

Conhecer a vida do mar. No dia 8 de Junho, com o apoio do 
Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora, 
realizaram-se na Praia Vasco da Gama jogos pedagógicos sobre 
a vida marinha para as crianças dos jardins-de-infância do 
concelho. Foi uma actividade integrada nas comemorações do 
Dia dos Oceanos.

Teatro em Junho. No Mês da Criança e da Educação assistiu-
se, dia 10, à peça de teatro “O Barbeiro de Sevilha”, pela 
Companhia de Teatro de Almada, e, dia 19, “As Coisas Melhores 
são Feitas no Ar”, pela Companhia de Teatro Andante (na foto). 
Ambas as peças foram apresentadas no Auditório da Escola EB 
2,3 Vasco da Gama.

Hastear da Bandeira Azul. A Bandeira Azul da Europa - que este 
ano atesta a qualidade balnear das praias de Morgavel, Vale 
Figueiros, Grande de Porto Covo e Ilha do Pessegueiro - foi 
hasteada oficialmente dia 24 de Junho na Praia de Vale 
Figueiros, com a presença das crianças dos pré-escolar do 
concelho. 

Educação em festa
A I Festa da Educação, entre 22 e 24 de Junho, centralizou no Escola 
EB 2,3 Vasco da Gama uma mostra de trabalhos e actividades das 
escolas e parceiros da comunidade educativa desenvolvidos durante o 
ano lectivo.

Uma das diversas exposições e stands com trabalhos 
efectuados pelos alunos das escolas e jardins-de-infância.

Concurso de demonstração de ginástica artística pelas turmas 
dos 5.º e 6.º anos, no Pavilhão Desportivo.

Performance “Os Palhaços Felizes”, por um grupo de alunos da 
Cercisiago, no Auditório.

Actuação musical das turmas do 2.º ciclo, pelo Grupo de 
Educação Musical da EB 2,3.

Demonstração da Brigada Fiscal e da Brigada de Trânsito 
(GNR), no relvado da escola.

Eleição da Miss e Mister Escola EB 2,3.

Escola EB 1 n.º 1 assinala fim das aulas
 A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos 
da Escola EB 1 de Sines assinalaram, dia 17 de Junho, o fim do 
ano lectivo com uma festa. O convívio incluiu uma quermesse, 
comes e bebes, marchas populares, danças, canções e 
karaoke.

Mostra de trabalhos do ATL
Desenhos, pinturas, colagens, uma infinidade de trabalhos e 
actividades feitos pelos alunos do ATL ao longo do ano 
estiveram em exposição em Junho. Dos “vasquinhos” à pesca, 
da GNR ao Centro de Saúde, das autarquias aos bombeiros, 
Sines, a sua cultura e instituições, foi o tema.

Primeiras Cambalhotas.Comemorar os santos populares.

Presidente da CMS, Manuel Coelho.

José Morgado.

Bernardette Almeida.



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

Jun./Jul.

2005

14
Sineense

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

Obras / Município

Jun./Jul.

2005

15Obras 

EDITAL Nº 59/2005

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, torna público que na Reunião de Câmara de 
18 de Maio de 2005, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de um subsídio ao agrupamento de 
Escolas de Sines, no valor de 2000€, para apoio à Festa da 
Educação a realizar a 22,23 e 24 de Junho.
- Aprovado o Programa e Orçamento para as Comemorações de 
Junho, mês da Criança e da Educação.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário à Associação de 
Moradores da Baixa de São Pedro, para a realização das Festas 
dos Santos Populares, no valor de 500€.

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 64/2005

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, torna público que na Reunião de Câmara de 
1 de Junho de 2005, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a adjudicação por venda do lote 2 da Rua 3 do Bairro 
Amílcar Cabral, nos termos do concurso.
- Aprovado o programa de Actividades de Verão, Férias Aventura 
2005. 
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário ao Grupo Desportivo 
e Cultural dos Moradores do Casoto, para apoio na aquisição de 
equipamento desportivo no valor de 1000 Euros.
- Aprovado o Balanço Social dos Trabalhadores da Autarquia, 
referente ao ano de 2004.

INFORMAÇÃO OFICIAL
- Aprovadas as condições do concurso para concessão do Bar 
da Piscina Municipal de Sines.

Sines, 6 de Junho de 2005    

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 73-A/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 Junho  de 2005 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a Moção sobre o falecimento de Álvaro Cunhal.
- Aprovada por unanimidade a atribuição de indemnização, por 
benfeitorias construídas, ao Sr. Joaquim António Isabel.
- Deliberado que o Mercado Mensal antecipe o horário de 
abertura para as 6h e 30m.
- Aprovada a adjudicação da demolição de imóveis junto ao 
Centro de Artes à E.T.H. Ldª.
- Aprovada a alteração ao Balanço Inicial.
- Aprovada a Taxa de Conservação de Esgotos, a cobrar 
durante o mês de Setembro, que será de 0,175, e de 0,05 para 
os imóveis já avaliados nos termos do CINI.
- Deliberado colocar em hasta pública diversos lotes do 
Loteamento da Piscina, Quinta do Meio, e unidade Comercial.
- Aprovada a atribuição dos Cartões Sociais propostos pela 
Comissão.
- Deliberada a atribuição de subsídio à União Humanitária dos 
doentes com Cancro, no valor de 250 Euros.

Executivo
visita Repsol

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, e os vereadores José Ferreira Costa e Marisa Santos 
visitaram as instalações da Repsol YPF, dia 11 de Julho.
  Na visita, realizada a convite da empresa, Antonio Dovale, 
director geral da Repsol Polímeros Lda., mostrou-se satisfeito 
com as melhorias na produtividade e no desempenho de 
segurança da empresa, que recebeu um prémio de boas 
práticas em 2004. 
  A nível de ambiente, revelou existirem projectos para uma 
redução significativa da poluição atmosférica até 2007, a 
utilização na laboração das fábricas de uma energia mais limpa 
(o gás natural), a diminuição de resíduos e a obtenção de 
licenciamento ambiental, entre outros. 
  Antonio Dovale disse que é “intenção da empresa atrair investi-
mentos para Sines que criem novos postos de trabalho directo e 
indirecto”, estando já aprovada a expansão do “cracker” e em 
estudo novas fábricas de poliolefinas.
  Actualmente com cerca de 450 empregos directos, a estratégia 
da empresa é, segundo o seu director, “manter o nível de 
emprego actual”, reconvertendo excedentes de pessoal para 
funções necessárias ao desenvolvimento do complexo. 
  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, manifestou-se 
agradado pela perspectiva de desenvolvimento da unidade da 
Repsol, esperando que tal resulte na criação de empregos e não 
signifique num incremento de emissões poluentes.

- Aprovado por unanimidade o Programa e Orçamento do 
Festival Músicas do Mundo 2005.
- Aprovado o Programa e Orçamento da Animação da Mostra 
Gastronómica de 2005.

Sines, 21 de Junho de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

Fontes impróprias
para consumo
A Câmara Municipal de Sines procedeu a análise da água das 
fontes públicas no concelho, tendo sido classificadas como 
impróprias para consumo humano as seguintes: Fonte Serra de 
Cima, Fonte Bicas (Fonte Mouro), Fonte da Samouqueira (Porto 
Covo), Fonte do Bailão, Fonte do Paiol e Fonte da Provença. 
Apela-se à população que não consuma água proveniente 
destas fontes.

Leitura de água por email
A partir de agora pode enviar a leitura de consumo de água do 
seu domicílio através de correio electrónico. Envie uma 
mensagem de email com o assunto “Leitura” para 
aguas@mun-sines.pt (Secção Administrativa de Águas e 
Esgotos da Câmara Municipal) e forneça os seguintes dados: 
nome, número de cliente, leitura e data de leitura. O seu envio 
será validado por um email de resposta dos nossos serviços 
confirmando a recepção.

Casa de Velório
em utilização

A NOVA Casa de Velório, junto ao Cemitério de Sines, começa a ser utilizada na segunda quinzena de Julho. Com um 

custo de 200 mil euros, a nova instalação, com duas salas de velório e vários apoios, permitirá melhores condições para 

os serviços funerários e a libertação do Largo Poeta Bocage apenas para fins de lazer. O espaço actual da Casa de 

Velório será ocupado por uma  nova Casa da Juventude.

Rua Vasco da Gama
“nova” inaugurada

DESDE 9 de Junho, Porto Covo tem melhores 

condições para os seus habitantes e comerciantes e para 

receber os turistas. Foi esse o dia da inauguração da 

requalificação da Rua Vasco da Gama, principal artéria 

comercial da aldeia. Um investimento de 125 mil 

euros, a rua, encerrada ao trânsito automóvel, tem 

agora uma nova calçada de calcário e granito, que 

permite a instalação de esplanadas durante todo o ano e 

a introdução de novo mobiliário urbano. A 

inauguração foi animada com música e teve o apoio dos 

comerciantes da Rua Vasco da Gama com ofertas de 

bebidas e petiscos. 

Obra da Escola da Quinta
dos Passarinhos concluída

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 cerca de 200 mil euros está pronta. A obra incluiu a construção do campo de jogos e a 

reconversão dos espaços exteriores de uso comum e das zonas verdes. 

OPINIÃO

Ver para crer: o novo Centro 
de Artes de Sines

Por Joaquim Mestre, Director da Biblioteca da Beja

EM SINES, tínhamos o mar, as pessoas e a história. Agora temos 
o mar, as pessoas, a história e o Centro de Artes.
  Foi esta a sensação que tive, quando, ainda em obras, visitei o 
novo edifício que vai albergar os livros, a história e as artes. Uma 
casa, mas também um monumento, que será igualmente uma 
fábrica de sonhos.
  Nunca pensei que para falar de uma biblioteca tivesse que falar 
primeiro do espaço que ela vai habitar. Mas, ele impôs-se. Não 
como obstrução, mas sim como porta aberta para o mundo e para 
a emoção. Para o mundo, porque a sua escrita é a mesma que em 
todo o lado serve para dizer o mundo. Para a emoção, porque foi 
isso quer senti lá dentro, olhando e vendo, sentindo e acreditando. 
A mesma emoção ou da mesma ordem de grandeza e sentimento 
que experiencio quando olho uma obra de arte, um livro, uma 
paisagem.
  Uma arquitectura escavada por dentro, com a obstinação de um 
mineiro e a arte de um escultor. Sempre na procura da forma, do 
espaço e da luz. Não de uma luz qualquer, mas aquela luz ou 
antes aquela penumbra que apenas vemos nos mosteiros ou nas 
fortificações medievais. Uma luz difusa, coada; ora lateral, ora 
zenital, mas sempre branda. Como se o arquitecto tivesse 
domado a luz mediterrânica que refulge e incendeia os olhos, os 
muros de cal e o mar de Sines. Uma arquitectura de luz, mas 
também de transparências, horizontais e verticais, que 
trespassam o edifício, o abrem de ponta a ponta, de alto a baixo, e 
nos dão a sensação, não apenas ilusória mas também física, que 
temos uns outros olhos, uns olhos que vêem através das paredes. 
Este é um edifício onde cada solução é essa e apenas podia ser 
essa. Onde cada pormenor é estruturante e onde cada estrutura é 
pensada e desenhada como se fosse um detalhe. 
  Finalmente, porque também terei que falar dos livros, (essa 
arquitectura universal e labiríntica de que falava Jorge Luís 
Borges), uma palavra para a funcionalidade, que é qualquer coisa 
que não se descreve com palavras, mas se sente, usando. No 
interior desta casa de sonhos, há mais ar para respirar, o espaço 
não tem limites e reinventa-se nas diferentes escalas, na 
geometria precisa e rigorosa que parece prolongar-se para o 
exterior, como se as linhas que partem dos alicerces ou de um 
qualquer outro ponto, seguissem até ao infinito e, mesmo aí, 
talvez sentíssemos também que havíamos encontrado um livro ou 
a medida de todas as coisas.
  Acabei por não falar de livros, nem de bibliotecas. Será que não 
falei? No entanto, não tenho dúvidas de que Sines vai ter um novo 
e importante motivo de visita. Tenho a certeza de que este 
edifício/monumento vai estruturar todo o centro de Sines e impor, 
só por si, toda uma reestruturação da zona envolvente. Acredito 
que Sines se requalificou, se modernizou. Sei e sinto que, para 
além do mar, das pessoas e da história, há um novo motivo para ir 
a Sines. Há edifícios que nascem com esta sina. E este, é um 
deles.

Biblioteca abre em Agosto

AO CONTRÁRIO do anunciado na edição anterior do Sineense, a 
Biblioteca e Centro de Exposições não pode ser inaugurada 
durante o mês de Julho.  A obra física está pronta, prosseguindo a 
conclusão do fundo bibliográfico da Biblioteca e de todas as 
medidas necessárias para que os equipamentos possam estar 
operacionais imediatamente após a sua inauguração, o que se 
prevê venha a acontecer no dia 20 de Agosto. 
  O módulo do Auditório será inaugurado, previsivelmente, em 
Setembro. 

Aspecto actual da rua.

A rua foi aberta com uma arruada de gaiteiros espanhóis. Festa de inauguração da obra.

Autarcas e população experimentam o novo pavimento.

Novo campo de jogos da Escola Eb1 n.º 2 da Quinta dos Passarinhos.

Visita a uma das salas de controlo.
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EDITAL Nº 59/2005

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, torna público que na Reunião de Câmara de 
18 de Maio de 2005, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de um subsídio ao agrupamento de 
Escolas de Sines, no valor de 2000€, para apoio à Festa da 
Educação a realizar a 22,23 e 24 de Junho.
- Aprovado o Programa e Orçamento para as Comemorações de 
Junho, mês da Criança e da Educação.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário à Associação de 
Moradores da Baixa de São Pedro, para a realização das Festas 
dos Santos Populares, no valor de 500€.

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 64/2005

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, torna público que na Reunião de Câmara de 
1 de Junho de 2005, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a adjudicação por venda do lote 2 da Rua 3 do Bairro 
Amílcar Cabral, nos termos do concurso.
- Aprovado o programa de Actividades de Verão, Férias Aventura 
2005. 
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário ao Grupo Desportivo 
e Cultural dos Moradores do Casoto, para apoio na aquisição de 
equipamento desportivo no valor de 1000 Euros.
- Aprovado o Balanço Social dos Trabalhadores da Autarquia, 
referente ao ano de 2004.

INFORMAÇÃO OFICIAL
- Aprovadas as condições do concurso para concessão do Bar 
da Piscina Municipal de Sines.

Sines, 6 de Junho de 2005    

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 73-A/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 Junho  de 2005 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a Moção sobre o falecimento de Álvaro Cunhal.
- Aprovada por unanimidade a atribuição de indemnização, por 
benfeitorias construídas, ao Sr. Joaquim António Isabel.
- Deliberado que o Mercado Mensal antecipe o horário de 
abertura para as 6h e 30m.
- Aprovada a adjudicação da demolição de imóveis junto ao 
Centro de Artes à E.T.H. Ldª.
- Aprovada a alteração ao Balanço Inicial.
- Aprovada a Taxa de Conservação de Esgotos, a cobrar 
durante o mês de Setembro, que será de 0,175, e de 0,05 para 
os imóveis já avaliados nos termos do CINI.
- Deliberado colocar em hasta pública diversos lotes do 
Loteamento da Piscina, Quinta do Meio, e unidade Comercial.
- Aprovada a atribuição dos Cartões Sociais propostos pela 
Comissão.
- Deliberada a atribuição de subsídio à União Humanitária dos 
doentes com Cancro, no valor de 250 Euros.

Executivo
visita Repsol

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, e os vereadores José Ferreira Costa e Marisa Santos 
visitaram as instalações da Repsol YPF, dia 11 de Julho.
  Na visita, realizada a convite da empresa, Antonio Dovale, 
director geral da Repsol Polímeros Lda., mostrou-se satisfeito 
com as melhorias na produtividade e no desempenho de 
segurança da empresa, que recebeu um prémio de boas 
práticas em 2004. 
  A nível de ambiente, revelou existirem projectos para uma 
redução significativa da poluição atmosférica até 2007, a 
utilização na laboração das fábricas de uma energia mais limpa 
(o gás natural), a diminuição de resíduos e a obtenção de 
licenciamento ambiental, entre outros. 
  Antonio Dovale disse que é “intenção da empresa atrair investi-
mentos para Sines que criem novos postos de trabalho directo e 
indirecto”, estando já aprovada a expansão do “cracker” e em 
estudo novas fábricas de poliolefinas.
  Actualmente com cerca de 450 empregos directos, a estratégia 
da empresa é, segundo o seu director, “manter o nível de 
emprego actual”, reconvertendo excedentes de pessoal para 
funções necessárias ao desenvolvimento do complexo. 
  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, manifestou-se 
agradado pela perspectiva de desenvolvimento da unidade da 
Repsol, esperando que tal resulte na criação de empregos e não 
signifique num incremento de emissões poluentes.

- Aprovado por unanimidade o Programa e Orçamento do 
Festival Músicas do Mundo 2005.
- Aprovado o Programa e Orçamento da Animação da Mostra 
Gastronómica de 2005.

Sines, 21 de Junho de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

Fontes impróprias
para consumo
A Câmara Municipal de Sines procedeu a análise da água das 
fontes públicas no concelho, tendo sido classificadas como 
impróprias para consumo humano as seguintes: Fonte Serra de 
Cima, Fonte Bicas (Fonte Mouro), Fonte da Samouqueira (Porto 
Covo), Fonte do Bailão, Fonte do Paiol e Fonte da Provença. 
Apela-se à população que não consuma água proveniente 
destas fontes.

Leitura de água por email
A partir de agora pode enviar a leitura de consumo de água do 
seu domicílio através de correio electrónico. Envie uma 
mensagem de email com o assunto “Leitura” para 
aguas@mun-sines.pt (Secção Administrativa de Águas e 
Esgotos da Câmara Municipal) e forneça os seguintes dados: 
nome, número de cliente, leitura e data de leitura. O seu envio 
será validado por um email de resposta dos nossos serviços 
confirmando a recepção.

Casa de Velório
em utilização

A NOVA Casa de Velório, junto ao Cemitério de Sines, começa a ser utilizada na segunda quinzena de Julho. Com um 

custo de 200 mil euros, a nova instalação, com duas salas de velório e vários apoios, permitirá melhores condições para 

os serviços funerários e a libertação do Largo Poeta Bocage apenas para fins de lazer. O espaço actual da Casa de 

Velório será ocupado por uma  nova Casa da Juventude.

Rua Vasco da Gama
“nova” inaugurada

DESDE 9 de Junho, Porto Covo tem melhores 

condições para os seus habitantes e comerciantes e para 

receber os turistas. Foi esse o dia da inauguração da 

requalificação da Rua Vasco da Gama, principal artéria 

comercial da aldeia. Um investimento de 125 mil 

euros, a rua, encerrada ao trânsito automóvel, tem 

agora uma nova calçada de calcário e granito, que 

permite a instalação de esplanadas durante todo o ano e 

a introdução de novo mobiliário urbano. A 

inauguração foi animada com música e teve o apoio dos 

comerciantes da Rua Vasco da Gama com ofertas de 

bebidas e petiscos. 

Obra da Escola da Quinta
dos Passarinhos concluída

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 cerca de 200 mil euros está pronta. A obra incluiu a construção do campo de jogos e a 

reconversão dos espaços exteriores de uso comum e das zonas verdes. 

OPINIÃO

Ver para crer: o novo Centro 
de Artes de Sines

Por Joaquim Mestre, Director da Biblioteca da Beja

EM SINES, tínhamos o mar, as pessoas e a história. Agora temos 
o mar, as pessoas, a história e o Centro de Artes.
  Foi esta a sensação que tive, quando, ainda em obras, visitei o 
novo edifício que vai albergar os livros, a história e as artes. Uma 
casa, mas também um monumento, que será igualmente uma 
fábrica de sonhos.
  Nunca pensei que para falar de uma biblioteca tivesse que falar 
primeiro do espaço que ela vai habitar. Mas, ele impôs-se. Não 
como obstrução, mas sim como porta aberta para o mundo e para 
a emoção. Para o mundo, porque a sua escrita é a mesma que em 
todo o lado serve para dizer o mundo. Para a emoção, porque foi 
isso quer senti lá dentro, olhando e vendo, sentindo e acreditando. 
A mesma emoção ou da mesma ordem de grandeza e sentimento 
que experiencio quando olho uma obra de arte, um livro, uma 
paisagem.
  Uma arquitectura escavada por dentro, com a obstinação de um 
mineiro e a arte de um escultor. Sempre na procura da forma, do 
espaço e da luz. Não de uma luz qualquer, mas aquela luz ou 
antes aquela penumbra que apenas vemos nos mosteiros ou nas 
fortificações medievais. Uma luz difusa, coada; ora lateral, ora 
zenital, mas sempre branda. Como se o arquitecto tivesse 
domado a luz mediterrânica que refulge e incendeia os olhos, os 
muros de cal e o mar de Sines. Uma arquitectura de luz, mas 
também de transparências, horizontais e verticais, que 
trespassam o edifício, o abrem de ponta a ponta, de alto a baixo, e 
nos dão a sensação, não apenas ilusória mas também física, que 
temos uns outros olhos, uns olhos que vêem através das paredes. 
Este é um edifício onde cada solução é essa e apenas podia ser 
essa. Onde cada pormenor é estruturante e onde cada estrutura é 
pensada e desenhada como se fosse um detalhe. 
  Finalmente, porque também terei que falar dos livros, (essa 
arquitectura universal e labiríntica de que falava Jorge Luís 
Borges), uma palavra para a funcionalidade, que é qualquer coisa 
que não se descreve com palavras, mas se sente, usando. No 
interior desta casa de sonhos, há mais ar para respirar, o espaço 
não tem limites e reinventa-se nas diferentes escalas, na 
geometria precisa e rigorosa que parece prolongar-se para o 
exterior, como se as linhas que partem dos alicerces ou de um 
qualquer outro ponto, seguissem até ao infinito e, mesmo aí, 
talvez sentíssemos também que havíamos encontrado um livro ou 
a medida de todas as coisas.
  Acabei por não falar de livros, nem de bibliotecas. Será que não 
falei? No entanto, não tenho dúvidas de que Sines vai ter um novo 
e importante motivo de visita. Tenho a certeza de que este 
edifício/monumento vai estruturar todo o centro de Sines e impor, 
só por si, toda uma reestruturação da zona envolvente. Acredito 
que Sines se requalificou, se modernizou. Sei e sinto que, para 
além do mar, das pessoas e da história, há um novo motivo para ir 
a Sines. Há edifícios que nascem com esta sina. E este, é um 
deles.

Biblioteca abre em Agosto

AO CONTRÁRIO do anunciado na edição anterior do Sineense, a 
Biblioteca e Centro de Exposições não pode ser inaugurada 
durante o mês de Julho.  A obra física está pronta, prosseguindo a 
conclusão do fundo bibliográfico da Biblioteca e de todas as 
medidas necessárias para que os equipamentos possam estar 
operacionais imediatamente após a sua inauguração, o que se 
prevê venha a acontecer no dia 20 de Agosto. 
  O módulo do Auditório será inaugurado, previsivelmente, em 
Setembro. 

Aspecto actual da rua.

A rua foi aberta com uma arruada de gaiteiros espanhóis. Festa de inauguração da obra.

Autarcas e população experimentam o novo pavimento.

Novo campo de jogos da Escola Eb1 n.º 2 da Quinta dos Passarinhos.

Visita a uma das salas de controlo.
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CARLOS MANAFAIA (1931-1994)

Professor, desportista, cidadão
O sineense Carlos Manafaia será 

sempre conhecido e recordado pelas 

coisas que fez e pelas batalhas que 

travou. Homem de grande carácter, 

professor querido e respeitado, e 

desportista de sucesso ele foi e 

continuará a ser uma referência na 

comunidade sineense. Recentemente 

recebeu mais uma homenagem, 

quando a Câmara Municipal de Sines 

decidiu atribuir o seu nome à nova 

Piscina Municipal. 

CARLOS Manafaia nasceu na Lagoa de Santo André a 

um de Maio de 1931, mas foi em Sines que cresceu e que 

passou a maior parte da sua vida. 

  Aos 10 anos concluiu a instrução primária e teve no 

mar a primeira ocupação. No entanto, um susto, em dia 

de vendaval, levou o seu pai a mudar de ideias quanto ao 

rumo que havia traçado para o filho. Aos 13 anos 

retoma os estudos e faz o exame de admissão ao liceu. 

Um percurso, apenas interrompido a meio para cumprir 

serviço militar, que culminou com a obtenção do curso 

de Magistério Primário, em 1956. 

  Após a formatura, Carlos Manafaia leccionou em 

Brescos, obtendo, pouco tempo depois, transferência 

para Sines, onde ocupou, mais tarde, o cargo de 

delegado escolar. O ano de 1956 marca ainda a sua 

estreia na prática desportiva da caça submarina, o seu 

desporto de eleição. Em 1957 casou com uma colega de 

curso, a sineense Maria dos Ramos Ferreira Soares, de 

quem teve dois filhos. 

  Com entusiasmo, sensibilidade, saber e possuindo um 

horizonte infinito de ideias humanistas, abraçou o 

ensino como uma causa sua. Porém, os anos não se 

mostravam propícios à mudança e o desejo de uma 

“escola aberta” não era ainda concretizável. Fiel aos 

princípios que sempre defendeu, decidiu não pactuar 

mais com as rígidas normas de ensino. Oito anos depois 

de ter começado a leccionar abandonou a sua carreira e 

dedicou-se, com mais tempo, à caça submarina.

  Carlos Manafaia iniciou a prática desportiva da caça 

submarina no Clube Milionários da Figueirinha, mas 

foi pelo Vasco da Gama Atlético Clube (que ajudou a 

formar com a fusão das equipas locais, Nacional e 

Lusitano) que se afirmou como grande talento na 

modalidade. 

  Nos 12 anos em que competiu, participou em nove 

campeonatos e foi campeão nacional por seis vezes. 

Chegou ainda a ser internacional em campeonatos da 

Europa e do Mundo: em 1963 obteve, juntamente com 

Fernando Correia, o 2.º lugar nos jogos Luso-

Brasileiros e o 16.º lugar no Campeonato do Mundo do 

Brasil; quatro anos depois, no Campeonato 

Mundial de Cuba, obteve o 11.º lugar e um ano 

mais tarde alcançou o 10.º lugar no Campeonato 

Euro-Africano. 

  Pelos serviços prestados ao desporto recebeu, da 

Federação Francesa de Estudos e do Desporto 

Sous-Marins, a Medalha d´Honneur Fédéral e, 

mais recentemente, da Câmara Municipal de 

Sines, a Medalha de Mérito Desportivo Municipal 

Dourada.

  Decorria o ano de 1965 quando Carlos Manafaia 

foi convidado pelo governo civil para assumir a 

presidência da autarquia de Sines. O professor não 

aceitou o cargo, mas pressionado pelo governo 

civil, que ameaçava nomear uma pessoa alheia a 

Sines e à sua população, não teve outra opção. Foi 

nomeado presidente da Câmara Municipal de 

Sines. Exerceu a função apenas durante dois anos, 

já que em 1967 pediu a exoneração do cargo.

  O ano de 1971 marcou o seu afastamento das 

competições desportivas. Um ano mais tarde 

deixa também o lugar de despachante oficial, que 

entretanto havia ocupado.

  Mas a chegada da Revolução de Abril permitiu 

ao professor partilhar os seus conhecimentos e a 

sua vontade de entrega com os homens do mar. 

Por volta de 1976 ajudou a formar a Cooperativa 

de Pesca “Estrela da Liberdade”, onde trabalhou e 

lutou pelos direitos da classe. Ganhou, desta 

forma, grande admiração e confiança por parte da 

classe piscatória, acabando por ser o escolhido 

para os representar na Assembleia da República, 

como deputado nas listas do PCP.  

  O professor foi, ainda, um dos 

grande impulsionadores da 1.ª 

Greve Verde, em 1982. Depois, 

entre 1990 e 1992, no seguimento 

de um projecto de pesca do atum, 

patrocinado pelo FAO, desem-

penhou as funções de técnico de 

pescas em Moçambique. 

  Carlos Manafaia veio a falecer, em 

Fevereiro de 1994, vítima de doença 

prolongada. 

  Considerado um grande professor 

por uns e um grande desportista por 

outros, Carlos Manafaia será, 

certamente, recordado como um 

grande homem por todos. Simples, 

pedagogo, desportista e detentor de 

um forte carácter, com uma invulgar 

capacidade para resolver diver-

gências e para ouvir os que o 

procuravam. 

  Este é Carlos Manafaia, um homem 

cuja memória perdurará na vida dos 

sineenses. 

A caça submarina foi uma das paixões de Carlos Manafaia.

COM apenas 18 anos, a atleta sineense Nicole Pacheco, do 
Ginásio Clube de Sines, sagrou-se vice-campeã mundial de 
duplo mini-trampolim. O feito, um dos mais relevantes da 
história do desporto sineense, foi obtido dia 17 Julho durante 
os Jogos Mundiais de Duisburg, na Alemanha, e consagrou 
ainda a atleta como a melhor da Europa na modalidade. 
Durante as provas de qualificação, que decorreram à tarde, 
Nicole Pacheco alcançou o segundo lugar com um total de 
66,70 pontos. À noite, a atleta disputou a final onde teve 
oportunidade para melhorar a sua nota (67,80) e garantir o 
segundo lugar, que lhe valeram a subida ao pódio e a 
medalha de prata. A atleta do ginásio apenas foi derrotada 
pela canadiana Sarah Charles,  de 19 anos,  que obteve uma 
pontuação de 71,40 pontos.  Nicole Pacheco detém o título de 
campeã nacional e foi, em 2002, vice-campeã da Europa 
júnior de duplo mini trampolim.   

Nicole Pacheco
vice-campeã
mundial


