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CENTRO CÍVICO DE PORTO COVO. PÁGS. 2-3

DOSSIER

Depois do período de utilização livre 

em Julho e Agosto, em que milhares 

de sineenses já puderam experimentar 

as suas novas instalações, a Piscina 

Municipal Carlos Manafaia passa a 

acolher, a partir de 12 de Setembro, 

as actividades da 

, com várias 

modalidades à disposição de toda a 

população. PÁG. 8 

ESCOLA MUNICIPAL 

DE NATAÇÃO

Sineense

DESPORTO

Cerca de trinta milhares de pessoas 

assistiram ao programa da sétima 

edição do 

. Com 15 concertos 

distribuídos por vários palcos no 

concelho, este foi considerado o 

melhor festival de sempre e o evento 

em si é cada vez mais frequentemente 

citado como o melhor do seu género 

no país. PÁGS. 9-14

FESTIVAL MÚSICAS DO 

MUNDO

A posse da antiga 

passou oficialmente para a Câmara 

Municipal de Sines em Agosto. A 

estação destina-se a fins culturais / 

pedagógicos. No trajecto do 

caminho-de-ferro começou, 

entretanto, a ser construído um 

grande , que irá 

ajudar na transformação de toda a 

zona norte de Sines. PÁG. 16

ESTAÇÃO DA CP 

PARQUE URBANO

OBRAS

A Biblioteca Municipal de Sines foi 

inaugurada no dia 20 de Agosto. Um 

equipamento ansiado pelos sineenses há 

décadas, já em funcionamento. Págs. 4-7

Biblioteca
ao serviço dos sineenses
Biblioteca
ao serviço dos sineenses
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

O futuro do Centro 
Cívico de Porto Covo 
A construir em torno de uma grande praça pedonal, o Centro 
Cívico, com novo ante-projecto, juntará uma dezena de 
equipamentos públicos fundamentais para Porto Covo.

O NOVO ante-projecto do Centro Cívico de Porto Covo, 

da autoria do arquitecto Vítor Carvalho Araújo e 

promovido pela Câmara Municipal de Sines, foi 

apresentado publicamente, dia 18 de Agosto, na Cantina 

da Escola Básica de Porto Covo. 

  A localizar num terreno imediatamente a sul da escola e a 

leste do Mercado Municipal, o Centro Cívico, com 1100 

metros quadrados de área de construção, ligará o núcleo 

antigo da aldeia às áreas de expansão previstas no Plano de 

Urbanização através de um conjunto de equipamentos 

públicos dispostos em torno de uma praça pedonal, 

concebida à escala da Praça Marquês de Pombal e 

adequada para a realização de eventos diurnos e nocturnos. 

  Para articulação das áreas edificadas é igualmente 

definido um jardim / passeio público, com passagem no 

miradouro para o Porto de Pesca e com atravessamento da 

ciclovia prevista no Plano de Urbanização do Porto Covo.

  Os equipamentos colectivos englobados no novo espaço 

incluem a nova sede da Junta de Freguesia, Extensão de 

Saúde e Serviço de Apoio Social (com programas já 

aprovados pelo Ministério da Saúde e Segurança Social), 

Biblioteca, Posto de Turismo e áreas a atribuir aos CTT e à 

PT. Nos espaços complementares à nova praça urbana são 

projectados ainda o Centro Paroquial, a Casa de Velório e o 

Terminal Rodoviário. 

  Em relação a projectos anteriores para o Centro Cívico, a 

grande novidade é a modularidade, ou seja, a autonomia 

entre os edifícios de cada equipamento.

  “Esta é uma proposta muito interessante, com qualidade 

urbana e modernidade. O facto de o projecto ser modular 

torna-o mais airoso e mais aberto e confere-lhe melhores 

condições de execução, pois, depois de aprovado, pode ser 

concretizado de edifício a edifício, conforme as 

prioridades”, afirmou Manuel Coelho, presidente da 

Câmara Municipal de Sines, na apresentação.

  Luís Gil, presidente da Junta de 

Freguesia de Porto Covo, lamentou o 

arrastamento do processo do Centro 

Cívico ao longo dos anos, mas 

manifestou-se agradado com a 

característica modular do novo 

projecto, que considerou “uma 

tentativa séria” para o seu avanço.

  O projecto de licenciamento do 

Centro Cívico estará pronto em 

Outubro / Novembro deste ano, 

momento a partir do qual deverá ser 

iniciado o projecto de execução.

  Manuel Coelho afirmou que as 

prioridades em termos de construção 

devem ser discutidas com a Junta de 

Freguesia de Porto Covo, sendo que a 

Casa de Velório é um equipamento 

cuja realização se considera urgente.

  Ao contrário do que aconteceu em 

projectos anteriores, o actual Centro 

Cívico não prevê um espaço para 

posto da GNR, por desinteresse 

manifestado por aquela força de 

segurança. 

  A creche também presente em 

projectos anteriores será inserida 

numa área de expansão escolar que o 

município está a projectar para junto 

da Escola Básica.

Comércio de Porto Covo com 
oportunidade de requalificação
OS COMERCIANTES do Largo Marquês de Pombal e da Rua 
Vasco da Gama, em Porto Covo, têm uma oportunidade de 
melhorar os seus estabelecimentos e o seu serviço. Está a 
decorrer o processo de candidatura ao Urbcom - Sistema de 
Incentivos a Programas de Urbanismo Comercial, que financia 
até 40% a fundo perdido os seus investimentos nesse sentido. 
  O estudo global da candidatura está disponível para consulta 
pública na Junta de Freguesia e Posto de Turismo de Porto 
Covo, até 16 de Setembro. Dia 2 de Agosto, realizou-se na 
Cantina da Escola Básica de Porto de Covo uma sessão de 
esclarecimento, que será repetida no final da consulta pública.
  Resultado de uma parceria entre os comerciantes e os seus 
representantes (Associação de Comércio e Serviços do Distrito 
de Setúbal - Delegação de Sines), a Câmara Municipal de Sines 
e o Estado, que atribui a comparticipação financeira para as 
intervenções, a candidatura de Porto Covo abrange 31 
estabelecimentos comerciais dentro da área de intervenção 
considerados como elegíveis para efeitos de qualificação para o 
Urbcom.
  O objectivo do projecto é esbater o fenómeno de sazonalidade 
que actualmente se verifica e divulgar e melhorar a oferta 
comercial. Como disse o presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, na sessão de esclarecimento, “trata-se 
de uma qualificação dos estabelecimentos no sentido de 
melhorar o seu serviço e rentabilidade”.
  Para que tal aconteça, o Urbcom prevê três tipos de 
investimento: privado, público e colectivo. 
  A matriz do investimento é a privada, levado a cabo pelas 
empresas nos seus estabelecimentos, em intervenções no 
interior, nos acessos, nas montras, nas fachadas, na aquisição 
de equipamentos, etc. Com o número de estabelecimentos que 
decidiram participar até agora, o valor total do investimento 
privado a financiar está estimado em 287 mil euros.
  O investimento público, a realizar pela Câmara Municipal de 
Sines, destina-se à qualificação do espaço envolvente, com 
intervenções em domínios como a iluminação, a sinalética, os 
pavimentos, mobiliário urbano, etc. O valor do financiamento 
para o investimento público é proporcional (em cerca de um 
quinto) ao valor do investimento privado, o que se traduz 

actualmente em 57 400 euros.
  O valor do investimento colectivo - a realizar através da 
Associação de Comerciantes - é também derivado do valor do 
investimento privado, cifrando-se na situação actual em 50 mil 
euros. Este valor seria aplicado num plano de comunicação, 
num plano de programação e em acções pontuais de promoção 
e animação da zona.
  A ser aprovado, o projecto de urbanismo comercial na área de 
intervenção será gerido por uma Unidade de Acompanhamento 
e Coordenação, onde estarão representadas a Associação de 
Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal - Delegação de 
Sines, a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de 
Porto Covo.
  Até ao momento aderiu ao projecto cerca de 50% dos 
comerciantes. Durante o período de consulta pública, os 
comerciantes que já aderiram ou pretendem ainda aderir devem 
dar o seu contributo para a versão final do documento global, 
dando conta dos investimentos que gostariam de fazer nos seus 
estabelecimentos para que depois possam usufruir de co-
financiamento para os realizar.
   O estudo global conducente à candidatura de Porto Covo ao 
Urbcom foi elaborado pela empresa Oliveira das Neves, 
Consultadoria, Estudos e Projectos, Lda.

O Urbcom é uma oportunidade para os comerciantes da zona antiga de Porto Covo.

Caros Sineenses:

O dia 20 de Agosto ficará na nossa memória como um 
acontecimento histórico de extraordinário significado e 
importância para Sines.

Inaugurámos a nova Biblioteca Municipal de Sines, uma obra 
e um equipamento há muito tempo esperados pela população 
e que, nesta data, está pronta e ao serviço de todas as 
pessoas de Sines.

Esta nova biblioteca integra-se num conjunto de edifícios, 
todos destinados a servir a população nas áreas da cultura, do 
saber, do conhecimento, da arte, dos encontros associativos, 
sociais de todos os sineenses e visitantes, numa concepção 
de verdadeiro fórum democrático, bem situado no centro da 
cidade, com excelente acessibilidade a todas as pessoas, mas 
particularmente aos idosos e às crianças.

Esta Biblioteca, conjuntamente com o Auditório, o Centro de 
Exposições e o Arquivo Histórico Municipal passará a ser o 
coração da nossa cidade.

O dia 20 de Agosto foi um dia de verdadeira festa popular e 
um dia feliz para os milhares de sineenses que pela primeira 
vez visitaram o interior deste edifício e se surpreenderam pela 
sua beleza, pela constatação da sua utilidade para todos sem 
excepção, mas particularmente para as crianças, os idosos, 
os estudantes e professores.

Com as novas piscinas inauguradas e com este grande 
equipamento a funcionar, Sines passou a ser uma cidade 
renovada. A vida das pessoas fica mais preenchida, mais 

Um acontecimento histórico
enriquecida, com estes novos equipamentos. Transformámos 
a cidade, transformámos a vida, abrimos novos 
caminhos, rasgámos novos horizontes, para um 
futuro mais promissor de todos, mas 
particularmente das crianças e jovens de Sines, 
que têm agora outras oportunidades para se 
educarem e desenvolverem.

Como Presidente e como sineense sinto uma 
enorme alegria e grande orgulho por estas obras 
e por um Sines maior, mais moderno, mais rico e 
mais afirmativo.

Creio sinceramente que os sineenses partilham 
deste sentimento.

Nesta data, os nossos principais compromissos 
estão cumpridos: bairros qualificados; centenas 
de novas habitações sociais; a cidade mais limpa e asseada; 
a ZIL II foi recuperada; o ambiente está francamente melhor; 
a poluição está a ser resolvida e os maus cheiros a 
desaparecerem da cidade; abastecimento de água e arranjos 
urbanos em Porto Covo; Casa da Juventude e nova Casa de 
Velório em funcionamento; as escolas estão recuperadas e 
qualificadas. 

Estamos em falta com alguns compromissos, dos quais 
destaco:

Arranjos exteriores do Bairro 1º de Maio (projecto em 
execução); Rua da Floresta e arruamento sobre a falésia; 
arranjos exteriores do Loteamento do farol (projecto já feito) - 
obras prioritárias para a edilidade; qualificação da zona 

histórica - para o qual existe o Plano de Valorização e 
Salvaguarda elaborado).

Neste novo ano escolar, os vossos filhos e 
netos têm escolas e salas de aulas bem 
equipadas e com bons arranjos exteriores.

As crianças da Escola Primária têm 
assegurados programas de Desporto 
Escolar/Educação física; programas de 
Expressão Musical e Expressão Dramática 
assegurados pela Câmara; ensino de inglês 
para todas as crianças do 3.º e 4.º ano - 
através de uma parceria entre a Câmara 
Municipal e o Ministério da Educação.

Neste novo ano escolar todas as crianças e 
jovens de Sines vão frequentar as novas 

piscinas e a Biblioteca Municipal, onde encontrarão 
materiais e meios para desenvolverem uma melhor 
educação, formação e desenvolvimento do 
conhecimento, do saber, da melhor preparação para os 
estudos e para a vida.

Realizadas estas obras, vencidos os desafios, 
enfrentadas dificuldades de toda a ordem, 
particularmente as financeiras, com cortes em receitas 
por parte dos governos, continuamos a trabalhar 
empenhados no desenvolvimento de Sines.
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O futuro do Centro 
Cívico de Porto Covo 
A construir em torno de uma grande praça pedonal, o Centro 
Cívico, com novo ante-projecto, juntará uma dezena de 
equipamentos públicos fundamentais para Porto Covo.

O NOVO ante-projecto do Centro Cívico de Porto Covo, 

da autoria do arquitecto Vítor Carvalho Araújo e 

promovido pela Câmara Municipal de Sines, foi 

apresentado publicamente, dia 18 de Agosto, na Cantina 

da Escola Básica de Porto Covo. 

  A localizar num terreno imediatamente a sul da escola e a 

leste do Mercado Municipal, o Centro Cívico, com 1100 

metros quadrados de área de construção, ligará o núcleo 

antigo da aldeia às áreas de expansão previstas no Plano de 

Urbanização através de um conjunto de equipamentos 

públicos dispostos em torno de uma praça pedonal, 

concebida à escala da Praça Marquês de Pombal e 

adequada para a realização de eventos diurnos e nocturnos. 

  Para articulação das áreas edificadas é igualmente 

definido um jardim / passeio público, com passagem no 

miradouro para o Porto de Pesca e com atravessamento da 

ciclovia prevista no Plano de Urbanização do Porto Covo.

  Os equipamentos colectivos englobados no novo espaço 

incluem a nova sede da Junta de Freguesia, Extensão de 

Saúde e Serviço de Apoio Social (com programas já 

aprovados pelo Ministério da Saúde e Segurança Social), 

Biblioteca, Posto de Turismo e áreas a atribuir aos CTT e à 

PT. Nos espaços complementares à nova praça urbana são 

projectados ainda o Centro Paroquial, a Casa de Velório e o 

Terminal Rodoviário. 

  Em relação a projectos anteriores para o Centro Cívico, a 

grande novidade é a modularidade, ou seja, a autonomia 

entre os edifícios de cada equipamento.

  “Esta é uma proposta muito interessante, com qualidade 

urbana e modernidade. O facto de o projecto ser modular 

torna-o mais airoso e mais aberto e confere-lhe melhores 

condições de execução, pois, depois de aprovado, pode ser 

concretizado de edifício a edifício, conforme as 

prioridades”, afirmou Manuel Coelho, presidente da 

Câmara Municipal de Sines, na apresentação.

  Luís Gil, presidente da Junta de 

Freguesia de Porto Covo, lamentou o 

arrastamento do processo do Centro 

Cívico ao longo dos anos, mas 

manifestou-se agradado com a 

característica modular do novo 

projecto, que considerou “uma 

tentativa séria” para o seu avanço.

  O projecto de licenciamento do 

Centro Cívico estará pronto em 

Outubro / Novembro deste ano, 

momento a partir do qual deverá ser 

iniciado o projecto de execução.

  Manuel Coelho afirmou que as 

prioridades em termos de construção 

devem ser discutidas com a Junta de 

Freguesia de Porto Covo, sendo que a 

Casa de Velório é um equipamento 

cuja realização se considera urgente.

  Ao contrário do que aconteceu em 

projectos anteriores, o actual Centro 

Cívico não prevê um espaço para 

posto da GNR, por desinteresse 

manifestado por aquela força de 

segurança. 

  A creche também presente em 

projectos anteriores será inserida 

numa área de expansão escolar que o 

município está a projectar para junto 

da Escola Básica.

Comércio de Porto Covo com 
oportunidade de requalificação
OS COMERCIANTES do Largo Marquês de Pombal e da Rua 
Vasco da Gama, em Porto Covo, têm uma oportunidade de 
melhorar os seus estabelecimentos e o seu serviço. Está a 
decorrer o processo de candidatura ao Urbcom - Sistema de 
Incentivos a Programas de Urbanismo Comercial, que financia 
até 40% a fundo perdido os seus investimentos nesse sentido. 
  O estudo global da candidatura está disponível para consulta 
pública na Junta de Freguesia e Posto de Turismo de Porto 
Covo, até 16 de Setembro. Dia 2 de Agosto, realizou-se na 
Cantina da Escola Básica de Porto de Covo uma sessão de 
esclarecimento, que será repetida no final da consulta pública.
  Resultado de uma parceria entre os comerciantes e os seus 
representantes (Associação de Comércio e Serviços do Distrito 
de Setúbal - Delegação de Sines), a Câmara Municipal de Sines 
e o Estado, que atribui a comparticipação financeira para as 
intervenções, a candidatura de Porto Covo abrange 31 
estabelecimentos comerciais dentro da área de intervenção 
considerados como elegíveis para efeitos de qualificação para o 
Urbcom.
  O objectivo do projecto é esbater o fenómeno de sazonalidade 
que actualmente se verifica e divulgar e melhorar a oferta 
comercial. Como disse o presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, na sessão de esclarecimento, “trata-se 
de uma qualificação dos estabelecimentos no sentido de 
melhorar o seu serviço e rentabilidade”.
  Para que tal aconteça, o Urbcom prevê três tipos de 
investimento: privado, público e colectivo. 
  A matriz do investimento é a privada, levado a cabo pelas 
empresas nos seus estabelecimentos, em intervenções no 
interior, nos acessos, nas montras, nas fachadas, na aquisição 
de equipamentos, etc. Com o número de estabelecimentos que 
decidiram participar até agora, o valor total do investimento 
privado a financiar está estimado em 287 mil euros.
  O investimento público, a realizar pela Câmara Municipal de 
Sines, destina-se à qualificação do espaço envolvente, com 
intervenções em domínios como a iluminação, a sinalética, os 
pavimentos, mobiliário urbano, etc. O valor do financiamento 
para o investimento público é proporcional (em cerca de um 
quinto) ao valor do investimento privado, o que se traduz 

actualmente em 57 400 euros.
  O valor do investimento colectivo - a realizar através da 
Associação de Comerciantes - é também derivado do valor do 
investimento privado, cifrando-se na situação actual em 50 mil 
euros. Este valor seria aplicado num plano de comunicação, 
num plano de programação e em acções pontuais de promoção 
e animação da zona.
  A ser aprovado, o projecto de urbanismo comercial na área de 
intervenção será gerido por uma Unidade de Acompanhamento 
e Coordenação, onde estarão representadas a Associação de 
Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal - Delegação de 
Sines, a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de 
Porto Covo.
  Até ao momento aderiu ao projecto cerca de 50% dos 
comerciantes. Durante o período de consulta pública, os 
comerciantes que já aderiram ou pretendem ainda aderir devem 
dar o seu contributo para a versão final do documento global, 
dando conta dos investimentos que gostariam de fazer nos seus 
estabelecimentos para que depois possam usufruir de co-
financiamento para os realizar.
   O estudo global conducente à candidatura de Porto Covo ao 
Urbcom foi elaborado pela empresa Oliveira das Neves, 
Consultadoria, Estudos e Projectos, Lda.

O Urbcom é uma oportunidade para os comerciantes da zona antiga de Porto Covo.

Caros Sineenses:

O dia 20 de Agosto ficará na nossa memória como um 
acontecimento histórico de extraordinário significado e 
importância para Sines.

Inaugurámos a nova Biblioteca Municipal de Sines, uma obra 
e um equipamento há muito tempo esperados pela população 
e que, nesta data, está pronta e ao serviço de todas as 
pessoas de Sines.

Esta nova biblioteca integra-se num conjunto de edifícios, 
todos destinados a servir a população nas áreas da cultura, do 
saber, do conhecimento, da arte, dos encontros associativos, 
sociais de todos os sineenses e visitantes, numa concepção 
de verdadeiro fórum democrático, bem situado no centro da 
cidade, com excelente acessibilidade a todas as pessoas, mas 
particularmente aos idosos e às crianças.
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Um acontecimento histórico
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Nova biblioteca aberta ao público
A nova Biblioteca Municipal de Sines foi inaugurada no dia 20 de Agosto com uma grande 
festa popular. Sineenses e visitantes podem começar agora a desfrutar de uma das melhores 
bibliotecas do país. 

SINES tem, desde 20 de Agosto, uma nova Biblioteca 

Municipal. É o primeiro serviço a abrir do grande complexo 

Biblioteca / Centro de Artes, que irá transformar o centro 

histórico e toda a cidade.

  “Este é, verdadeiramente, um momento histórico, um 

marco no nosso caminho do desenvolvimento, da 

modernidade e do progresso”, afirmou o presidente da 

Câmara Municipal de Sines, no discurso de inauguração.

  Manuel Coelho sublinhou que o novo equipamento, “um 

monumento arquitectónico de grande qualidade”, deverá 

ter programas “para todas as pessoas” e uma gestão que não 

se encerre “numa torre de marfim”, não ceda a “tentações 

elitistas” e procure funcionar em “articulação com as escolas, 

as instituições e as associações”.

  O autarca assumiu-se como “o principal responsável” pela 

construção da Biblioteca / Centro de Artes e deixou uma 

palavra especial para o “sacrifício” dos comerciantes e 

moradores da proximidade da obra.

  “A todos apresento sinceras desculpas pelos transtornos 

causados, mas também vos digo que valeu a pena ter sabido 

esperar por este momento. Estou convicto de que com esta 

obra concluída e a funcionar recuperam rapidamente os 

prejuízos.”

  Presente na inauguração, José Cabrita Nascimento, 

delegado regional da Cultura do Alentejo, em representação 

da ministra da Cultura, disse esperar que a obra “sirva as 

populações” e que dia 20 foi “com certeza um grande 

momento quer para Sines, quer para o Alentejo”.

  A Biblioteca / Centro de Artes, um projecto arquitectónico 

do atelier Aires Mateus & Associados, começou a ser 

construída em 2001. A Luseca foi a empresa responsável pela 

primeira fase da obra (escavação / contenção) e, a partir de 

Fevereiro de 2004, a empresa Alberto Mesquita construiu o 

edifício. É um investimento total superior a 8,2 milhões de 

euros.

  Além da Biblioteca, já em funcionamento, o complexo 

inclui ainda um amplo Centro de Exposições, a inaugurar em 

Setembro / Outubro com uma exposição de pintura e 

desenho de Graça Morais, um auditório de 200 lugares para 

os mais diversos fins (espectáculos musicais, teatro, cinema, 

conferências, apresentações, etc.) e o novo arquivo 

municipal.

“Este edifício funciona
como uma verdadeira cidade”
O arquitecto Manuel Mateus mostrou-se orgulhoso com a materialização física do seu sonho.

À ENTRADA do centro histórico, como portal entre a cidade nova e a 
cidade antiga. Completamente revestida de pedra, densa, maciça, 
monumental. Permeada por um surpreendente jogo de luz e 
transparências no interior. Multifuncional e lugar de cruzamentos como 
uma cidade dentro da cidade. A nova Biblioteca / Centro de Artes é um 
dos mais arrojados projectos arquitectónicos em conclusão 
actualmente em Portugal. Manuel Mateus e o seu irmão Francisco, 
galardoados com o Prémio Valmor 2002, pelo edifício da Reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa, foram os seus projectistas. No dia da 
inauguração, Manuel estava feliz com a transformação em realidade 
do seu projecto.

Sineense - Quando desenhou este projecto, no 
final dos anos 90, era isto que esperava 
encontrar?
Manuel Mateus - É isto que eu estou em processo de 
encontrar! Mas penso que foi uma obra que correu 
muito bem e que se veio a concretizar da forma como 
estávamos à espera. É importante que esta obra não 
seja tanto um edifício, mas mais uma parte da cidade, 
não só no sentido estático em que é uma parte já 
tratada da cidade, como também uma pedra de 
arranque da transformação do centro histórico. Mas 
eu penso que sim, que era isto que esperávamos. 
Hoje sinto-me muito contente com a obra. Penso que 
ela ganhará sempre daqui até à sua conclusão. Esperamos um 
processo feliz desde a inauguração da biblioteca até à conclusão de 
todas as valências.
  Acho que este é um equipamento muito ambicioso para uma cidade 
como Sines, que claramente se traduzirá numa melhoria da vida das 
pessoas.
  Posso dizer com uma certa franqueza - porque no fundo não foi uma 
escolha nossa, mas do executivo - que esta localização irá beneficiar 
muito a cidade e esta zona central da cidade.

É esse o aspecto que considera mais conseguido de todo o 
projecto, essa relação com a cidade?
Penso que sim. Quando estamos a falar de relações com a cidade, 
estamos a falar de relações verdadeiras, de relações de vida. Eu penso 
que a arquitectura não pode pautar-se por questões estéticas ou de 
gosto, deve pautar-se pela forma como intervém na vida das pessoas. 
Penso que essa relação com a urbanidade é a coisa mais importante. 
Quando começámos a desenhar este projecto sempre dissemos que 
queríamos desenhar uma parte da cidade, que queríamos adensar 
uma zona de um centro histórico. Esse adensamento está feito. Penso 

que este edifício funciona como uma verdadeira 
cidade, no sentido em que é ocupado acima e abaixo da 
cota da rua. A rua passou a ser uma parte de um fórum 
de cultura e recriou um centro que Sines tinha, que 
estava deteriorado e que voltou agora a ganhar um 
novo fôlego. Penso que essa possibilidade de relação 
com a vida, com a própria fruição da obra é a coisa mais 
importante neste sentido e nesta obra.

Que lugar é que ocupa este projecto na sua 
carreira? O que aprendeu com ele?
Aprendi muitíssimo. É um projecto crucial para nós. 
Nós começámos o nosso trabalho por uma obra 
pública. As últimas duas grandes conclusões são a 
Unidade Pedagógica Central, que passou a ser a sede 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e 
a Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, que foi Prémio Valmor. Mas 
eu penso que essas são obras que pertencem ao passado. Sines para 
nós corresponde a uma nova fase de pesquisa, muito mais actual e 
para nós muito mais importante, que tem a ver com esta densidade, 
com esta exploração espacial, com uma procura de uma tectónica 
muito mais coerente com a própria ideia de construir, a ideia de 
arquitectura que tínhamos experimentado em pequenas habitações. 
Este é o primeiro grande equipamento público que pertence a esta 

nova fase. Diria que esta obra é-nos crucial e esperamos que venha a 
ser esse o entendimento que a obra terá na crítica de arquitectura e até 
na crítica cultural.

O dia zero do novo
centro de Sines
Entre 1500 e 2000 pessoas estiveram presentes nos eventos do programa de abertura da 
nova Biblioteca Municipal de Sines.

NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

A INAUGURAÇÃO da Biblioteca Municipal de Sines foi uma 
festa popular. Entre o edifício e o Largo Poeta Bocage, onde se 
realizaram concertos nas noites de dia 19 (Dazkarieh / DJ Vítor 
Junqueira) e de dia 20 (Legendary Tiger Man / DJ Bruno Barros), 
houve uma corrente de animação que envolveu o centro 
histórico até de madrugada.
  A abertura oficial propriamente dita, no fim da tarde de dia 20, foi 

antecedida em vários pontos da cidade e na Rua Cândido dos 
Reis por arruadas com grupos corais alentejanos 
(Camponeses de Pias, Cardadores da Sete e Amigos de 
Sines), o Grupo de Concertinas do Vale do Tejo, o Grupo de 
Gaiteiros da Galiza, a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Sines, a Banda Filarmónica da SMURSS e o Teatro do Mar e 
convidados.

  Entre 1500 e 2000 pessoas estiveram na abertura da 
Biblioteca, vivendo intensamente o privilégio de serem as 
primeiras a conhecer os seus espaços e a experimentar as suas 
funcionalidades.
  Portfolio com as 60 melhores fotos da inauguração em 
www.mun-sines.pt/bca.

Manuel Mateus.

Actuação do Teatro do Mar e convidados. Entrada de visitantes na secção de adultos da Biblioteca.

Descerramento da placa.Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Sines.O cante alentejano esteve presente na inauguração da Biblioteca.

Visitantes iniciam circuito pela Biblioteca. Três gerações na Sala Infantil / Juvenil. Não só os espaços, como também os livros começaram a ser explorados.

A Sala Multimédia encheu-se rapidamente. Casal aprecia a vista da Cafetaria sobre o centro histórico e o oceano.

A inauguração da Biblioteca foi muito concorrida.

Na noites de 19 e 20 de Agosto a Biblioteca teve uma iluminação especial.

A festa de inauguração estendeu-se ao Largo Poeta Bocage.
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NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Espaços e oferta 
da nova biblioteca
Com cerca de 15 mil livros e vários pontos de apoio multimédia, a Biblioteca Municipal de 
Sines, aberta até às 22h00, procura servir toda a população.

A NOVA Biblioteca Municipal de Sines é um novo 

pólo de Sines a nível educativo, cultural, de lazer e 

informação. Criado para potenciar a leitura e o acesso 

ao conhecimento em recolhimento, mas também a 

interacção, o convívio e a aventura, procurará ser um 

espaço democrático, onde se cruzem gerações e se 

supram as mais diferentes necessidades da população 

local e visitante.

  Aberta, nos dias úteis, entre as 10h00 e as 22h00 (com 

excepção da segunda-feira, em que abre às 14h00), e 

aos sábados, entre as 15h00 e as 22h00, a Biblioteca 

tem um fundo bibliográfico inicial de cerca de 15 mil 

livros e outros documentos que cobrem todas as áreas 

do conhec imento,  com vár ios  n íve i s  de  

aprofundamento técnico e científico.

  A biblioteca possui sinalética apropriada para orientar 

os utilizadores. No balcão de empréstimos estão 

técnicos com a função de acolher os utilizadores e 

orientá-los na pesquisa bibliográfica e na utilização dos 

restantes serviços da biblioteca.

  As obras encontram-se em livre acesso, o que significa 

que o leitor pode retirar as obras das estantes e 

consultá-las ou requisitá-las à sua vontade. Todas as 

obras que estão na secção de empréstimo podem ser 

requisitadas, à excepção das sinalizadas com um círculo 

vermelho na lombada. Cada utilizador poderá 

requisitar até três livros por um período de 15 dias, 

renovável caso não existam leitores em lista de espera.

  Para utilizar os serviços da biblioteca deverá inscrever-

se e solicitar um cartão. Para tal, basta apresentar 

fotocópia do bilhete de identidade, fotografia actual  e 

documento comprovativo da residência. Os cartões da 

antiga biblioteca podem ser utilizados neste momento.

  Com a sua concepção e instalação acompanhada por 

Joaquim Figueira Mestre, director da Biblioteca José 

Saramago (Beja), referência na área em Portugal, a 

Biblioteca Municipal de Sines tem actualmente como 

responsável o bibliotecário Ricardo Pamplona.

  Informações em permanente actualização na web 

www.mun-sines.pt/bca.

OUTROS ESPAÇOS

Serviços Internos - Piso 1
É constituído pela sala polivalente (na foto), sala de reuniões, 
gabinetes de trabalho e depósito.

Sector Infantil/Juvenil - Piso 2
Aqui procura-se que o livro e o multimédia sejam o ponto de 
partida para a participação e a descoberta dos mais novos. Aqui 
funcionará a sala do conto, para todas as crianças de Sines.

Sector de Adultos - Piso 2
Espaço onde se encontram os livros e outros documentos para 
consulta no local e empréstimo domiciliário. Há serviços 
multimédia dispersos pela sala.

Sala de Multimédia - Piso 1
Este espaço destina-se à utilização de computadores para 
consulta de Internet, investigação, realização de trabalhos 
escolares, etc.

Sala de Apoio - Piso 3
É um lugar de lazer, confortável e informal, para apoio à 
biblioteca, nomeadamente a nível do serviço de audiovisuais.

Cafetaria - Piso 3
Com uma vista privilegiada para o oceano e o centro histórico, a 
cafetaria é outro espaço de convívio e leitura.

“Queremos que neste centro pulse 
uma boa parte da vida do município”
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, exprime em entrevista a sua 
opinião sobre o funcionamento da nova Biblioteca / Centro de Artes e o seu impacto na 
cidade.

Sineense - A Biblioteca / Centro de Artes é uma obra que 

gerou controvérsia. Considera que dia 20 de Agosto 

começou a sua apropriação de facto, mas também afectiva 

pela população?

Manuel Coelho - Nesta data, temos as obras da Biblioteca / 

Centro de Artes praticamente concluídas, faltando apenas 

algumas obras do interior do Auditório e do Arquivo. A 

Biblioteca entrou em funcionamento. Houve controvérsias 

inicialmente em relação à localização e ao tipo de arquitectura, 

que eram compreensíveis, mas que nesta data creio estarem 

ultrapassadas.

  Com a abertura da Rua Cândido dos Reis e com a 

inauguração da Biblioteca, o povo de Sines teve oportunidade 

de entrar naquele edifício e constatar a sua extraordinária 

beleza e atractividade. É um espaço sedutor, convida à entrada 

e à sua fruição. A maioria das pessoas que tinham algumas 

dúvidas sobre a obra, creio que ficaram esclarecidas e 

manifestaram um grande apreço e até admiração por aquilo 

que viram. Pensavam que não havia luz interior e há uma 

grande profusão de luz, proveniente de janelas laterais e 

zenitais. Há um espaço muito bem organizado e equipado 

para uma Biblioteca, como a maior parte das pessoas de Sines 

nunca imaginaram. 

  Falo com muita gente e aquilo que constato desde a 

inauguração é que a esmagadora maioria das pessoas que 

entraram naquele edifício ficaram rendidas à sua beleza e à sua 

utilidade e é isso que neste momento me dá uma grande 

alegria e um sentimento de missão cumprida. Com as Piscinas 

e a Biblioteca, Sines é neste momento uma outra cidade.

A Biblioteca pretende ser um equipamento e um espaço 

democrático. Como se deve conquistar o interesse das 

pessoas que trabalham e o interesse da população mais 

velha e com menos instrução?

Um dos factores que contribuiu para a decisão desta 

localização foi exactamente a sua 

maior acessibilidade e centralidade, 

que eram duas questões impostas pelo 

Instituto Português do Livro e da 

Biblioteca, mas que me preocupavam 

em concreto. 

  Temos idosos cada vez mais 

alfabetizados e com maior apetência 

por um equipamento deste tipo. A 

biblioteca é central, tem elevador, e vai 

com certeza ser um local de encontro 

dos idosos, para conviverem, se 

informarem e até utilizarem os 

equipamentos informáticos.

  A nossa preocupação em servir as 

pessoas que trabalham está presente por exemplo nos 

horários. Com abertura nos dias úteis e ao sábado até às 

22h00, não haverá desculpa ou razões para não frequentá-la.

Como deve ser feita a ligação ao movimento associativo e 

às escolas?

Nós temos neste momento a biblioteca a ser devidamente 

equipada com livros (cerca de 15 mil contratualizados), 

material audiovisual e multimédia e outros materiais 

considerados úteis e necessários à educação, à cultura, ao 

conhecimento. Temos um corpo técnico preparado a 

trabalhar. 

  A Câmara está a desenvolver um programa de articulação 

com a comunidade educativa, com as direcções das escolas, 

com os corpos docentes, com os alunos e toda a comunidade 

educativa, que irá fazer a ligação a eles não só da Biblioteca, 

mas de todo o Centro de Artes.

  A Câmara vai também estruturar um processo de ligação 

efectiva de todos estes equipamentos, mas particularmente da 

Biblioteca, do Auditório e do Centro de Exposições, às 

entidades e às pessoas. Estou a pensar particularmente na 

companhia Teatro do Mar, no Centro Cultural Emmerico 

Nunes e nas outras associações ligadas à educação e à cultura, 

sem excepção. 

  Queremos que neste centro pulse uma boa parte da vida 

cultural e educativa deste município. Por isso, é necessário 

uma boa articulação com toda a sociedade sineense, 

especialmente com a sociedade organizada nas áreas 

educativas, nas áreas da cultura, do lazer, enfim, de 

tudo aquilo que diz respeito à vida social, e 

intelectual e espiritual da cidade e do município.

Com que recursos humanos está a funcionar a 

Biblioteca e qual estima ser o futuro a esse nível 

de todo o complexo do Centro de Artes?

A Biblioteca neste momento tem um corpo técnico 

de sete elementos, com técnicos bibliotecários de 

base e com um director. O Centro de Exposições terá 

um técnico responsável que coordenará os 

programas e fará a ligação às várias associações e à 

comunidade em geral. O Arquivo terá um técnico 

superior de arquivo e dois técnicos de base. Será com 

estes recursos humanos que está previsto que o 

centro funcione.

Como concebe o papel da Biblioteca / Centro de 

Artes na reconversão do centro histórico?

Uma das razões que levou a instalar este 

equipamento neste local foi também a questão 

simbólica de uma obra marcante que fizesse a ligação 

da zona histórica à cidade moderna. 

  O seu funci onamento e atractividade 

arquitectónica serão por si só dinamizadores da zona 

histórica, mas a contribuição para a qualificação do 

centro histórico centra-se também em questões mais 

específicas.

  Temos já um projecto feito para a qualificação da 

Rua Marquês de Pombal em toda a fachada do 

edifício e um projecto de qualificação da Rua 

Cândido dos Reis, que inclui um novo pavimento 

em laje e a pintura das fachadas, a cargo da autarquia. 

Estas obras estão em 

condições de ser executadas 

no próximo Inverno. 

  Adquirimos os quintais 

por trás do Centro de Artes 

para fazer aí uma praceta, 

que será ligada à Rua Pêro 

de Alenquer. 

  Temos um projecto para 

qualificar todo aquele 

quarteirão à direita do 

Centro de Artes (sentido 

norte-sul).

   Temos um plano 

e laborado (Plano de 

Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico), 

que servirá para orientar toda a recuperação e 

qualificação da zona histórica. Estas obras de 

recuperação deverão ser realizadas através de 

programas concretos com investimentos públicos e 

privados. Isto é, a Câmara faz as obras de 

qualificação das ruas, pracetas e outros e celebra 

parcerias e acordos com os proprietários das casas para a sua 

recuperação e uso para habitação, comércio e serviços. 

  A Câmara deverá procurar candidaturas a programas que 

garantam algumas verbas para a realização das obras. A 

qualificação da zona histórica é uma obra prioritária.

Qual será o destino da “casa preta”, junto ao edifício 

principal da Biblioteca / Centro de Artes?

A chamada “casa preta” foi projectada pelos arquitectos com 

a ideia de suavizar a transição entre aquela grande parede e a 

outra escala da cidade. O objectivo inicial era fazer ali uma 

cafetaria. Neste momento, o nosso projecto não é esse. 

Entendemos que há cafés suficientes na rua e já temos o bar 

da Biblioteca. Aquela casa preta destina-se à venda de 

produtos ligados ao Centro de Artes. 

Há uma estimativa para a abertura dos restantes serviços 

da Biblioteca / Centro de Artes?

Havia um compromisso do empreiteiro de concluir as obras 

de modo a fazer-se a inauguração a 17 de Setembro. Mas 

entretanto ele apresentou dificuldades, invocando 

nomeadamente o encerramento de algumas empresas 

fornecedoras no mês de Agosto, o que pode comprometer a 

data de inauguração. Vou fazer todos os possíveis para que as 

obras estejam concluídas o mais rapidamente possível para 

entrarem em funcionamento. 

Quando entrará em funcionamento e em que moldes o 

parque de estacionamento?

O parque de estacionamento está ainda a servir de estaleiro 

para os equipamentos do Auditório. Enquanto a obra do 

Auditório não estiver pronta, não se pode abrir o parque.

  O parque será, na nossa concepção, um parque público, com 

uma taxa de utilização a considerar. Entende-se que tem de ser 

pago, porque senão as pessoas deixavam lá os carros de dia e 

de noite e servia apenas para alguns. 

As janelas laterais e zenitais proporcionam uma ampla iluminação ao interior do edifício.

A Biblioteca tem um fundo bibliográfico inicial de 15 mil livros.

Entrada no edifício, no dia da inauguração.

O presidente da Câmara, no discurso de abertura da Biblioteca.

Leitura de Periódicos - Piso 0.  Na sala contígua à 
do balcão localiza-se o espaço de leitura de 
periódicos.
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NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Espaços e oferta 
da nova biblioteca
Com cerca de 15 mil livros e vários pontos de apoio multimédia, a Biblioteca Municipal de 
Sines, aberta até às 22h00, procura servir toda a população.

A NOVA Biblioteca Municipal de Sines é um novo 

pólo de Sines a nível educativo, cultural, de lazer e 

informação. Criado para potenciar a leitura e o acesso 

ao conhecimento em recolhimento, mas também a 

interacção, o convívio e a aventura, procurará ser um 

espaço democrático, onde se cruzem gerações e se 

supram as mais diferentes necessidades da população 

local e visitante.

  Aberta, nos dias úteis, entre as 10h00 e as 22h00 (com 

excepção da segunda-feira, em que abre às 14h00), e 

aos sábados, entre as 15h00 e as 22h00, a Biblioteca 

tem um fundo bibliográfico inicial de cerca de 15 mil 

livros e outros documentos que cobrem todas as áreas 

do conhec imento,  com vár ios  n íve i s  de  

aprofundamento técnico e científico.

  A biblioteca possui sinalética apropriada para orientar 

os utilizadores. No balcão de empréstimos estão 

técnicos com a função de acolher os utilizadores e 

orientá-los na pesquisa bibliográfica e na utilização dos 

restantes serviços da biblioteca.

  As obras encontram-se em livre acesso, o que significa 

que o leitor pode retirar as obras das estantes e 

consultá-las ou requisitá-las à sua vontade. Todas as 

obras que estão na secção de empréstimo podem ser 

requisitadas, à excepção das sinalizadas com um círculo 

vermelho na lombada. Cada utilizador poderá 

requisitar até três livros por um período de 15 dias, 

renovável caso não existam leitores em lista de espera.

  Para utilizar os serviços da biblioteca deverá inscrever-

se e solicitar um cartão. Para tal, basta apresentar 

fotocópia do bilhete de identidade, fotografia actual  e 

documento comprovativo da residência. Os cartões da 

antiga biblioteca podem ser utilizados neste momento.

  Com a sua concepção e instalação acompanhada por 

Joaquim Figueira Mestre, director da Biblioteca José 

Saramago (Beja), referência na área em Portugal, a 

Biblioteca Municipal de Sines tem actualmente como 

responsável o bibliotecário Ricardo Pamplona.

  Informações em permanente actualização na web 

www.mun-sines.pt/bca.

OUTROS ESPAÇOS

Serviços Internos - Piso 1
É constituído pela sala polivalente (na foto), sala de reuniões, 
gabinetes de trabalho e depósito.

Sector Infantil/Juvenil - Piso 2
Aqui procura-se que o livro e o multimédia sejam o ponto de 
partida para a participação e a descoberta dos mais novos. Aqui 
funcionará a sala do conto, para todas as crianças de Sines.

Sector de Adultos - Piso 2
Espaço onde se encontram os livros e outros documentos para 
consulta no local e empréstimo domiciliário. Há serviços 
multimédia dispersos pela sala.

Sala de Multimédia - Piso 1
Este espaço destina-se à utilização de computadores para 
consulta de Internet, investigação, realização de trabalhos 
escolares, etc.

Sala de Apoio - Piso 3
É um lugar de lazer, confortável e informal, para apoio à 
biblioteca, nomeadamente a nível do serviço de audiovisuais.

Cafetaria - Piso 3
Com uma vista privilegiada para o oceano e o centro histórico, a 
cafetaria é outro espaço de convívio e leitura.

“Queremos que neste centro pulse 
uma boa parte da vida do município”
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, exprime em entrevista a sua 
opinião sobre o funcionamento da nova Biblioteca / Centro de Artes e o seu impacto na 
cidade.

Sineense - A Biblioteca / Centro de Artes é uma obra que 

gerou controvérsia. Considera que dia 20 de Agosto 

começou a sua apropriação de facto, mas também afectiva 

pela população?

Manuel Coelho - Nesta data, temos as obras da Biblioteca / 

Centro de Artes praticamente concluídas, faltando apenas 

algumas obras do interior do Auditório e do Arquivo. A 

Biblioteca entrou em funcionamento. Houve controvérsias 

inicialmente em relação à localização e ao tipo de arquitectura, 

que eram compreensíveis, mas que nesta data creio estarem 

ultrapassadas.

  Com a abertura da Rua Cândido dos Reis e com a 

inauguração da Biblioteca, o povo de Sines teve oportunidade 

de entrar naquele edifício e constatar a sua extraordinária 

beleza e atractividade. É um espaço sedutor, convida à entrada 

e à sua fruição. A maioria das pessoas que tinham algumas 

dúvidas sobre a obra, creio que ficaram esclarecidas e 

manifestaram um grande apreço e até admiração por aquilo 

que viram. Pensavam que não havia luz interior e há uma 

grande profusão de luz, proveniente de janelas laterais e 

zenitais. Há um espaço muito bem organizado e equipado 

para uma Biblioteca, como a maior parte das pessoas de Sines 

nunca imaginaram. 

  Falo com muita gente e aquilo que constato desde a 

inauguração é que a esmagadora maioria das pessoas que 

entraram naquele edifício ficaram rendidas à sua beleza e à sua 

utilidade e é isso que neste momento me dá uma grande 

alegria e um sentimento de missão cumprida. Com as Piscinas 

e a Biblioteca, Sines é neste momento uma outra cidade.

A Biblioteca pretende ser um equipamento e um espaço 

democrático. Como se deve conquistar o interesse das 

pessoas que trabalham e o interesse da população mais 

velha e com menos instrução?

Um dos factores que contribuiu para a decisão desta 

localização foi exactamente a sua 

maior acessibilidade e centralidade, 

que eram duas questões impostas pelo 

Instituto Português do Livro e da 

Biblioteca, mas que me preocupavam 

em concreto. 

  Temos idosos cada vez mais 

alfabetizados e com maior apetência 

por um equipamento deste tipo. A 

biblioteca é central, tem elevador, e vai 

com certeza ser um local de encontro 

dos idosos, para conviverem, se 

informarem e até utilizarem os 

equipamentos informáticos.

  A nossa preocupação em servir as 

pessoas que trabalham está presente por exemplo nos 

horários. Com abertura nos dias úteis e ao sábado até às 

22h00, não haverá desculpa ou razões para não frequentá-la.

Como deve ser feita a ligação ao movimento associativo e 

às escolas?

Nós temos neste momento a biblioteca a ser devidamente 

equipada com livros (cerca de 15 mil contratualizados), 

material audiovisual e multimédia e outros materiais 

considerados úteis e necessários à educação, à cultura, ao 

conhecimento. Temos um corpo técnico preparado a 

trabalhar. 

  A Câmara está a desenvolver um programa de articulação 

com a comunidade educativa, com as direcções das escolas, 

com os corpos docentes, com os alunos e toda a comunidade 

educativa, que irá fazer a ligação a eles não só da Biblioteca, 

mas de todo o Centro de Artes.

  A Câmara vai também estruturar um processo de ligação 

efectiva de todos estes equipamentos, mas particularmente da 

Biblioteca, do Auditório e do Centro de Exposições, às 

entidades e às pessoas. Estou a pensar particularmente na 

companhia Teatro do Mar, no Centro Cultural Emmerico 

Nunes e nas outras associações ligadas à educação e à cultura, 

sem excepção. 

  Queremos que neste centro pulse uma boa parte da vida 

cultural e educativa deste município. Por isso, é necessário 

uma boa articulação com toda a sociedade sineense, 

especialmente com a sociedade organizada nas áreas 

educativas, nas áreas da cultura, do lazer, enfim, de 

tudo aquilo que diz respeito à vida social, e 

intelectual e espiritual da cidade e do município.

Com que recursos humanos está a funcionar a 

Biblioteca e qual estima ser o futuro a esse nível 

de todo o complexo do Centro de Artes?

A Biblioteca neste momento tem um corpo técnico 

de sete elementos, com técnicos bibliotecários de 

base e com um director. O Centro de Exposições terá 

um técnico responsável que coordenará os 

programas e fará a ligação às várias associações e à 

comunidade em geral. O Arquivo terá um técnico 

superior de arquivo e dois técnicos de base. Será com 

estes recursos humanos que está previsto que o 

centro funcione.

Como concebe o papel da Biblioteca / Centro de 

Artes na reconversão do centro histórico?

Uma das razões que levou a instalar este 

equipamento neste local foi também a questão 

simbólica de uma obra marcante que fizesse a ligação 

da zona histórica à cidade moderna. 

  O seu funci onamento e atractividade 

arquitectónica serão por si só dinamizadores da zona 

histórica, mas a contribuição para a qualificação do 

centro histórico centra-se também em questões mais 

específicas.

  Temos já um projecto feito para a qualificação da 

Rua Marquês de Pombal em toda a fachada do 

edifício e um projecto de qualificação da Rua 

Cândido dos Reis, que inclui um novo pavimento 

em laje e a pintura das fachadas, a cargo da autarquia. 

Estas obras estão em 

condições de ser executadas 

no próximo Inverno. 

  Adquirimos os quintais 

por trás do Centro de Artes 

para fazer aí uma praceta, 

que será ligada à Rua Pêro 

de Alenquer. 

  Temos um projecto para 

qualificar todo aquele 

quarteirão à direita do 

Centro de Artes (sentido 

norte-sul).

   Temos um plano 

e laborado (Plano de 

Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico), 

que servirá para orientar toda a recuperação e 

qualificação da zona histórica. Estas obras de 

recuperação deverão ser realizadas através de 

programas concretos com investimentos públicos e 

privados. Isto é, a Câmara faz as obras de 

qualificação das ruas, pracetas e outros e celebra 

parcerias e acordos com os proprietários das casas para a sua 

recuperação e uso para habitação, comércio e serviços. 

  A Câmara deverá procurar candidaturas a programas que 

garantam algumas verbas para a realização das obras. A 

qualificação da zona histórica é uma obra prioritária.

Qual será o destino da “casa preta”, junto ao edifício 

principal da Biblioteca / Centro de Artes?

A chamada “casa preta” foi projectada pelos arquitectos com 

a ideia de suavizar a transição entre aquela grande parede e a 

outra escala da cidade. O objectivo inicial era fazer ali uma 

cafetaria. Neste momento, o nosso projecto não é esse. 

Entendemos que há cafés suficientes na rua e já temos o bar 

da Biblioteca. Aquela casa preta destina-se à venda de 

produtos ligados ao Centro de Artes. 

Há uma estimativa para a abertura dos restantes serviços 

da Biblioteca / Centro de Artes?

Havia um compromisso do empreiteiro de concluir as obras 

de modo a fazer-se a inauguração a 17 de Setembro. Mas 

entretanto ele apresentou dificuldades, invocando 

nomeadamente o encerramento de algumas empresas 

fornecedoras no mês de Agosto, o que pode comprometer a 

data de inauguração. Vou fazer todos os possíveis para que as 

obras estejam concluídas o mais rapidamente possível para 

entrarem em funcionamento. 

Quando entrará em funcionamento e em que moldes o 

parque de estacionamento?

O parque de estacionamento está ainda a servir de estaleiro 

para os equipamentos do Auditório. Enquanto a obra do 

Auditório não estiver pronta, não se pode abrir o parque.

  O parque será, na nossa concepção, um parque público, com 

uma taxa de utilização a considerar. Entende-se que tem de ser 

pago, porque senão as pessoas deixavam lá os carros de dia e 

de noite e servia apenas para alguns. 

As janelas laterais e zenitais proporcionam uma ampla iluminação ao interior do edifício.

A Biblioteca tem um fundo bibliográfico inicial de 15 mil livros.

Entrada no edifício, no dia da inauguração.

O presidente da Câmara, no discurso de abertura da Biblioteca.

Leitura de Periódicos - Piso 0.  Na sala contígua à 
do balcão localiza-se o espaço de leitura de 
periódicos.
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O maior festival de world music 

do país tornou-se um dos mais 

importantes em qualquer que seja 

o género a considerar. A sua 

sétima edição, realizada entre 28 e 

30 de Julho, foi a confirmação 

que faltava.

TODOS já diziam “um dos melhores”. Agora são 

cada vez mais os que dizem “o melhor”. No sétimo 

ano em que se realiza, o Festival Músicas do Mundo 

afirmou-se como um dos mais importantes 

acontecimentos musicais do ano em Portugal, com 

um perfil único entre os grandes festivais de música e 

uma capacidade de atracção que o torna um caso de 

sucesso no domínio das músicas do mundo sem 

paralelo actual no país e sem receio de cotejar-se com 

eventos congéneres na Europa.

  A unidade de medida mais imediata deste sucesso é 

o número de espectadores. O Castelo nunca acolheu 

tanta gente - 18 mil pessoas nos três dias, com 

lotações esgotadas na sexta e no sábado - e os 

concertos da Avenida da Praia chegaram facilmente a 

uma média diária de 3 mil. 

  Um número algures entre as 25 e as 28 mil pessoas 

faz já de Sines um festival grande. Mas o que o torna 

um grande festival é muito mais.

  Com 15 concertos de quatro continentes, o FMM 

2005 foi o que mais horas e maior diversidade de 

música ofereceu na sua história. Foi o maior e 

também o mais equilibrado em termos de qualidade, 

com um padrão alto ou altíssimo que não conheceu 

quebras entre o fim da tarde e a madrugada. Elogiado 

em palco pelos próprios artistas, da Brigada a 

Hermeto, a qualidade do programa foi o principal 

critério - subjectivo, mas de avaliação positiva 

largamente partilhada - que fez de 2005 um grande 

festival. 

  Mas foi-o também uma organização atenta ao 

detalhe e melhorias técnicas - nomeadamente no 

som surround do Castelo - que deram o espaço 

devido ao que interessa: os músicos e os 

espectadores, a produção e a fruição da música.

  Sines viveu também mais extensa e intensamente o 

festival em 2005, com a estreia do programa de 

concertos em Porto Covo, tornando-a um novo pólo 

do FMM, e um ambiente de festa ainda mais forte e 

prolongado no centro histórico. Com o festival, 

Sines ganha um selo de qualidade cultural e expõe, 

durante três dias, milhares de pessoas e produtores de 

opinião ao que tem de melhor, das praias à 

gastronomia, induzindo regressos noutras alturas do 

ano.

  Pacífico, entusiasta, aberto, o diversificado público 

do FMM 2005 foi quem deu o contributo final para 

fazer de Sines um grande festival, com uma 

atmosfera única e uma devoção pura à música, que 

partindo de quem programa encontra um eco 

emocionante em quem assiste.

  É essa devoção unitária, essa inexplicável confiança 

mútua, esse tesouro que Sines soube amealhar, que 

faz do FMM um caso especial na actividade cultural 

portuguesa.

Um festival grande
um grande festival
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The Master Musicians of Jajouka

Escola Municipal de Natação
abre dia 12 de Setembro
A Piscina Municipal Carlos Manafaia passa a ter uma actividade regular e programada com 
oferta adequada às necessidades de todos os sineenses.

DEPOIS de um muito bem sucedido período de 

utilização livre em Julho e Agosto, em que milhares de 

sineenses já puderam experimentar as suas novas 

instalações, a Piscina Municipal Carlos Manafaia passa a 

acolher, a partir de 12 de Setembro, as actividades da 

Escola Municipal de Natação.

  O acesso regular às Piscinas Municipais e aos seus 

programas de natação e hidroginástica, ministrados por 

técnicos da Câmara Municipal de Sines com formação na 

área, faz-se mediante um cartão de utente personalizado. 

  As modalidades e escalões oferecidos nos programas da 

Escola Municipal de Natação são: natação pré-parto, pós-

parto, bebés, crianças, adultos, seniores e natação 

sincronizada; hidroginástica, deepwater, hidrosénior, 

hidroterapia e hidrospinning. 

  É possível também a utilização livre da piscina para todos 

os utentes e utilizadores com adaptação ao meio aquático 

já adquirida e que dominem pelo menos a técnica de crol e 

costas. Esta actividade funciona na piscina desportiva 

(25m de comprimento, 2m profundidade) sem orientação 

de um professor, sendo disponibilizadas uma ou mais 

pistas para o efeito. 

  O ginásio integrado na Piscina Municipal Carlos 

Manafaia encontra-se equipado com material de 

musculação (máquinas) assim como aparelhos 

cardiofitness (tapete rolante, bicicleta, remos, etc.). Todas 

as actividades desenvolvidas no ginásio têm supervisão 

técnica, realizada por um profissional de Desporto da 

CMS, especialista na área, que fará a avaliação, prescrição e 

acompanhamento adequado. 

  Embora seja possível a sua utilização através de 

pagamento diário, a forma ideal de utilização do ginásio é 

através do Programa Livre-Trânsito. Este programa 

permite ao utente inscrito usar o ginásio durante o seu 

período de funcionamento sem se preocupar com o 

número de utilizações. O utente poderá ainda solicitar 

uma avaliação inicial da sua condição física, solicitar a 

prescrição de um plano individual de treino e posterior 

acompanhamento pelo técnico do ginásio e utilizar todo o 

equipamento disponível. 

  As inscrições na Escola Municipal de Natação estão 

abertas desde 22 de Agosto de 2005, na Piscina 

Municipal. Os documentos a apresentar são: fotocópia do 

bilhete de identidade ou da cédula pessoal; fotocópia do 

n.º de contribuinte; cartão de eleitor ou comprovativo de 

residência; foto actual e atestado médico a comprovar 

Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia.

robustez física para a prática de natação. 

  Quanto às tarifas aplicadas para utilização das piscinas e 

ginásio elas são diferenciadas de acordo com a idade, a 

actividade e a sua frequência. Consulte-as, tal como os 

horários das diferentes aulas, no site www.mun-

sines.pt/piscina. 

  A piscina está aberta, de segunda a sexta no período 

8h00-22h00, aos sábados nos períodos 9h00-13h00 e 

15h00-19h00, e aos domingos no período 9h00-13h00. 

Encerra nos dias feriados.

  O ginásio está aberto, de segunda a sexta no período 

15h30-20h30, e ao sábado no período 9h00-18h00. 

Encerra aos domingos e feriados.

Inscrições para Desporto é Vida abertas

O programa de desporto da Câmara Municipal de Sines para maiores de 55 anos, “Desporto é Vida”, tem inscrições abertas desde o 
dia 22 de Agosto, para as modalidades de Hidroginástica, Natação e Actividade Física Adaptada (ginástica). As inscrições podem ser 
feitas no Pavilhão dos Desportos e na Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia.

Portistas vencem prova de mar de Sines
A BAÍA de Sines recebeu, dia 14 de Agosto, a terceira 

edição da Prova de Mar Porto de Sines, uma 

organização do Clube de Natação do Litoral 

Alentejano (CNLA). 

  Com 42 participantes, a prova teve como vencedores 

absolutos António Rui Barbosa, no sector masculino, e 

Margarida Cristina Barbosa, no sector feminino, 

ambos do FC Porto. 

  Os melhores atletas locais foram Carlos Pedro Simões 

(terceiro classificado) e Ana Catarina Boavista 

(segunda classificada), atletas do CNLA. 

  A classificação colectiva foi ganha pelo clube do 

Litoral Alentejano.
O CNLA no pódio.
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O maior festival de world music 

do país tornou-se um dos mais 

importantes em qualquer que seja 

o género a considerar. A sua 

sétima edição, realizada entre 28 e 

30 de Julho, foi a confirmação 

que faltava.

TODOS já diziam “um dos melhores”. Agora são 

cada vez mais os que dizem “o melhor”. No sétimo 

ano em que se realiza, o Festival Músicas do Mundo 

afirmou-se como um dos mais importantes 

acontecimentos musicais do ano em Portugal, com 

um perfil único entre os grandes festivais de música e 

uma capacidade de atracção que o torna um caso de 

sucesso no domínio das músicas do mundo sem 

paralelo actual no país e sem receio de cotejar-se com 

eventos congéneres na Europa.

  A unidade de medida mais imediata deste sucesso é 

o número de espectadores. O Castelo nunca acolheu 

tanta gente - 18 mil pessoas nos três dias, com 

lotações esgotadas na sexta e no sábado - e os 

concertos da Avenida da Praia chegaram facilmente a 

uma média diária de 3 mil. 

  Um número algures entre as 25 e as 28 mil pessoas 

faz já de Sines um festival grande. Mas o que o torna 

um grande festival é muito mais.

  Com 15 concertos de quatro continentes, o FMM 

2005 foi o que mais horas e maior diversidade de 

música ofereceu na sua história. Foi o maior e 

também o mais equilibrado em termos de qualidade, 

com um padrão alto ou altíssimo que não conheceu 

quebras entre o fim da tarde e a madrugada. Elogiado 

em palco pelos próprios artistas, da Brigada a 

Hermeto, a qualidade do programa foi o principal 

critério - subjectivo, mas de avaliação positiva 

largamente partilhada - que fez de 2005 um grande 

festival. 

  Mas foi-o também uma organização atenta ao 

detalhe e melhorias técnicas - nomeadamente no 

som surround do Castelo - que deram o espaço 

devido ao que interessa: os músicos e os 

espectadores, a produção e a fruição da música.

  Sines viveu também mais extensa e intensamente o 

festival em 2005, com a estreia do programa de 

concertos em Porto Covo, tornando-a um novo pólo 

do FMM, e um ambiente de festa ainda mais forte e 

prolongado no centro histórico. Com o festival, 

Sines ganha um selo de qualidade cultural e expõe, 

durante três dias, milhares de pessoas e produtores de 

opinião ao que tem de melhor, das praias à 

gastronomia, induzindo regressos noutras alturas do 

ano.

  Pacífico, entusiasta, aberto, o diversificado público 

do FMM 2005 foi quem deu o contributo final para 

fazer de Sines um grande festival, com uma 

atmosfera única e uma devoção pura à música, que 

partindo de quem programa encontra um eco 

emocionante em quem assiste.

  É essa devoção unitária, essa inexplicável confiança 

mútua, esse tesouro que Sines soube amealhar, que 

faz do FMM um caso especial na actividade cultural 

portuguesa.

Um festival grande
um grande festival
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The Master Musicians of Jajouka

Escola Municipal de Natação
abre dia 12 de Setembro
A Piscina Municipal Carlos Manafaia passa a ter uma actividade regular e programada com 
oferta adequada às necessidades de todos os sineenses.

DEPOIS de um muito bem sucedido período de 

utilização livre em Julho e Agosto, em que milhares de 

sineenses já puderam experimentar as suas novas 

instalações, a Piscina Municipal Carlos Manafaia passa a 

acolher, a partir de 12 de Setembro, as actividades da 

Escola Municipal de Natação.

  O acesso regular às Piscinas Municipais e aos seus 

programas de natação e hidroginástica, ministrados por 

técnicos da Câmara Municipal de Sines com formação na 

área, faz-se mediante um cartão de utente personalizado. 

  As modalidades e escalões oferecidos nos programas da 

Escola Municipal de Natação são: natação pré-parto, pós-

parto, bebés, crianças, adultos, seniores e natação 

sincronizada; hidroginástica, deepwater, hidrosénior, 

hidroterapia e hidrospinning. 

  É possível também a utilização livre da piscina para todos 

os utentes e utilizadores com adaptação ao meio aquático 

já adquirida e que dominem pelo menos a técnica de crol e 

costas. Esta actividade funciona na piscina desportiva 

(25m de comprimento, 2m profundidade) sem orientação 

de um professor, sendo disponibilizadas uma ou mais 

pistas para o efeito. 

  O ginásio integrado na Piscina Municipal Carlos 

Manafaia encontra-se equipado com material de 

musculação (máquinas) assim como aparelhos 

cardiofitness (tapete rolante, bicicleta, remos, etc.). Todas 

as actividades desenvolvidas no ginásio têm supervisão 

técnica, realizada por um profissional de Desporto da 

CMS, especialista na área, que fará a avaliação, prescrição e 

acompanhamento adequado. 

  Embora seja possível a sua utilização através de 

pagamento diário, a forma ideal de utilização do ginásio é 

através do Programa Livre-Trânsito. Este programa 

permite ao utente inscrito usar o ginásio durante o seu 

período de funcionamento sem se preocupar com o 

número de utilizações. O utente poderá ainda solicitar 

uma avaliação inicial da sua condição física, solicitar a 

prescrição de um plano individual de treino e posterior 

acompanhamento pelo técnico do ginásio e utilizar todo o 

equipamento disponível. 

  As inscrições na Escola Municipal de Natação estão 

abertas desde 22 de Agosto de 2005, na Piscina 

Municipal. Os documentos a apresentar são: fotocópia do 

bilhete de identidade ou da cédula pessoal; fotocópia do 

n.º de contribuinte; cartão de eleitor ou comprovativo de 

residência; foto actual e atestado médico a comprovar 

Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia.

robustez física para a prática de natação. 

  Quanto às tarifas aplicadas para utilização das piscinas e 

ginásio elas são diferenciadas de acordo com a idade, a 

actividade e a sua frequência. Consulte-as, tal como os 

horários das diferentes aulas, no site www.mun-

sines.pt/piscina. 

  A piscina está aberta, de segunda a sexta no período 

8h00-22h00, aos sábados nos períodos 9h00-13h00 e 

15h00-19h00, e aos domingos no período 9h00-13h00. 

Encerra nos dias feriados.

  O ginásio está aberto, de segunda a sexta no período 

15h30-20h30, e ao sábado no período 9h00-18h00. 

Encerra aos domingos e feriados.

Inscrições para Desporto é Vida abertas

O programa de desporto da Câmara Municipal de Sines para maiores de 55 anos, “Desporto é Vida”, tem inscrições abertas desde o 
dia 22 de Agosto, para as modalidades de Hidroginástica, Natação e Actividade Física Adaptada (ginástica). As inscrições podem ser 
feitas no Pavilhão dos Desportos e na Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia.

Portistas vencem prova de mar de Sines
A BAÍA de Sines recebeu, dia 14 de Agosto, a terceira 

edição da Prova de Mar Porto de Sines, uma 

organização do Clube de Natação do Litoral 

Alentejano (CNLA). 

  Com 42 participantes, a prova teve como vencedores 

absolutos António Rui Barbosa, no sector masculino, e 

Margarida Cristina Barbosa, no sector feminino, 

ambos do FC Porto. 

  Os melhores atletas locais foram Carlos Pedro Simões 

(terceiro classificado) e Ana Catarina Boavista 

(segunda classificada), atletas do CNLA. 

  A classificação colectiva foi ganha pelo clube do 

Litoral Alentejano.
O CNLA no pódio.
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34 PUÑALADAS Argentina

O Sol pela Lua

Numa Praça Marquês de Pombal repleta de público teve 

início o programa de concertos do FMM 2005. Turistas na 

sua maioria, meia hora antes ofereciam o corpo ao Sol e 

agora, em frente do palco, ajudavam o grupo de tango 

argentino a, lentamente, substitui-lo por ambientes mais 

lunares. Uma Lua que se reflectisse numa faca, mas numa faca 

de brincar, porque se houve algo que definiu o desempenho 

do quinteto argentino em Sines foi o sentido de humor com 

que ofereceu a um público de famílias um repertório onde o 

choque se mitigou através do chiste. Memórias do cárcere, do 

beco e do balcão trazidas do início do século XX para o início 

do século XXI por um agrupamento onde se destaca a 

elegância de todos e, entre todos, a voz de Alejandro Guyot, 

tão próxima de Gardel que é impossível não mencioná-lo, 

mas tão boa que é injusto não ultrapassá-lo. Foi a estreia de 

Porto Covo como pólo do FMM.

CRISTINA BRANCO + BRIGADA VICTOR 
JARA + SEGUE-ME À CAPELA Portugal

Cristina rocks

Existe um momento de “Meu Amor é Marinheiro” em que 

Cristina Branco fecha os olhos e dobra o corpo sobre a boca 

do palco, numa contorção rock. É o momento em que se 

compreende que com Cristina e Custódio Castelo o fado 

largou os sacos que lastro que o equilibravam sobre os céus de 

Lisboa e se reconhece a si próprio não como um exotismo, 

nem sequer como um ferro identitário, mas como uma 

grande canção, que marca o seu lugar não no caldeirão mas no 

contínuo da música popular universal. Unidos e convictos da 

justeza desse recentramento estiveram em Sines com Cristina 

a Brigada Victor Jara e o grupo Segue-me à Capela. Da 

tradição ao jazz, foi música portuguesa com uma rara 

densidade e cuidado harmónico, onde momentos de maior 

intimismo lírico ao som do grupo de Cristina e do piano de 

Ricardo Dias conviveram com explosões mais audazes de 

ritmo, comandadas pelas percussões da Brigada. 

LJILJANA BUTTLER & MOSTAR SEVDAH
REUNION Bósnia-Herzegovina

Choque de amor

Dragi Sestic, o bom gigante de havaianas e camisa de alças 

que foi o mentor da Mostar Sevdah Reunion e do regresso aos 

palcos de Ljiljana Buttler estava radiante com as condições e o 

tratamento recebido em Sines. Toda a gente estava feliz e o 

“sevdah”, o fluido das emoções que nutre a canção dos 

muçulmanos bósnios, quase não tomou em Sines as suas 

formas mais escuras. Em Sines, perante uma multidão que 

assim o pedia, a música das emoções fez-se quase em 

exclusivo sangue vibrante de alegria. O momento da noite foi 

um pequeno passo de insinuação sensual entre Ljiljana e o 

violinista Nedjo Kovacevic, um tonitruante choque de amor 

entre titãs. O cantor Ilijaz Delic, que fez paralisar a logística 

do festival com o mais comovedor check-sound de que há 

memória (quem cantou sob bombas canta sempre a sério), 

criou ambientes mais nocturnos, mas nunca misantropos.

AMADOU & MARIAM Mali

Africanos espaciais

No meio do concerto de Amadou & Mariam saem do palco 

prolongados efeitos espaciais, que ecoam no Castelo como 

estranhos lasers vindos de outros planetas. Um pequeno 

capricho hard rock num concerto em que a música africana 

esteve de feliz viagem pelo funk, pela soul e pela pop e por 

todo um universo de outras músicas. Amadou, na sua 

guitarra, e Mariam, na voz, são cada vez mais músicos do 

mundo no sentido completo do termo, potenciando um 

talento crescido a dois pelos melhores conselhos da produção 

ocidental. É música do Mali, é música de Paris, é música de 

Marte, mas é sobretudo música da pele, texturada e 

contagiante. Amparados um no outro, Amadou & Mariam 

não puderam ver o baile que estavam a montar no terreiro do 

Castelo. Mas puderam imaginar o prado de felicidade a 

desabrochar à sua frente. Foi o concerto mais amado do dia e 

um dos mais amados do festival.

MAHALA RAÏ BANDA Roménia

Homens de Bucareste

A terminar a primeira noite do festival uma injecção de 

testosterona cigana. Efervescente de prosápia e ritmo, esta 

orquestra romena, dona de uma música ideal para dançar, 

provocou a primeira enchente na Avenida da Praia. Com a 

voz e violino de Aurel Ionita a mandar o baile, mas com a 

CONCERTOS 28 JULHO 29 JULHO CONCERTOS 

rivalidade do outro alpha-male do grupo, Marian Enache, de 

acordeão e calças rasgadas (ciganos urbanos afinal) a 

reivindicar primazia na frente do palco, a festa prolongou-se 

pela noite dentro, com as luzes da avenida a rebrilharem na 

quentíssima retaguarda de percussões e metais. Era quinta-

feira, mas era a quinta-feira com mais público da história do 

festival e o que havia a dançar não ia esperar pelo fim-de-

semana para ser dançado. 

LULA PENA Portugal

O coração de Lula

Lula Pena teve de esperar uns segundos para começar o 

concerto: o coração estava a bater demasiado depressa. Neste 

concerto difícil, a clamar já pelo conforto e a privacidade de 

um verdadeiro auditório, que Centro de Artes oferecerá no 

próximo festival, nunca faltou coração. Com o escudo único 

da sua guitarra, Lula desenrolou a porção mais intimista e 

minimal do seu repertório, onde covers de fado, MPB ou 

mesmo da pop mais insuspeita (“Do you really want to hurt 

me”, Culture Club) se sucediam sem interrupção, como se 

toda a música popular tivesse uma origem comum e a sua 

irmandade perdida fosse mera circunstância. A dar 

consistência ao percurso, a voz única de Lula (uma das três 

melhores vozes portuguesas actuais, será excessivo?), que 

torna verdadeiro tudo em que toca. Tímida, quase assustada 

em palco, Lula tem medo, embora sem razão para isso. Mas 

deixemo-la assim. Enquanto tivermos o dela, podemos usá-lo 

para substituir o nosso.

MARC RIBOT & THE YOUNG
PHILADELPHIANS EUA

O festival com
espírito Ribot

Olhando de viés a multidão através dos seus óculos como um 

professor, um copista, um analista, um relojoeiro, Marc Ribot 

tocou em Sines com um sereno, um fleumático, mas um pleno 

contentamento. Foi um dos músicos que mais impressionado 

se mostrou com a organização, o ambiente, o programa, e não 

é para admirar: o FMM e Ribot têm o mesmo espírito, o 

mesmo gosto pelo cruzamento, pelo imprevisível, pelo 

incoarctado, pela música com asas e sem bússolas. 

Acompanhado dos jovens filadelfianos Jamaaladeen Tacuma, 

Calvin Weston e Anthony Coleman, foi assim o seu concerto: 

um jazz pesado de limalhas, algumas ainda incandescentes, 

caídas do melhor rock, pontuado de doce fruta rítmica, quase 

sempre proveniente da árvore do funk. Foi esta a encarnação 

que Ribot assumiu em Sines. Apenas uma das formas da sua 

alma, mas deu para começar a conhecer o homem.

ASTRID HADAD México

Cabaret entre muralhas

Ora aqui está uma coisa adequada, deve ter pensado Astrid 

Hadad: 6500 pessoas aos pulos, contentes por me ver. A 

excêntrica diva mexicana teve em Sines o que merecia: um 

público aberto ao seu discurso, com sentido de humor para os 

seus gags e mil efeitos de figurino e em generosíssima 

proporção concordante com as suas posições políticas. Contra 

Bush, a favor do preservativo, contra a hipocrisia religiosa, a 

favor do amor sem barreiras. O programa não era exigente em 

empatia e com gosto trocava-se o coração pelas suas seguras 

palavras, por uma encantadora de tão frívola chuva de confetti, 

pela inocência atrevida das suas sugestões sexuais. O 

Espectáculo no pleno sentido da palavra, por uma deliciosa 

dominatrix de multidões como poucas houve no FMM. 

HERMETO PASCOAL Brasil

Cantar com Hermeto

Existem prazeres na vida que se descobrem sem querer e que 

imediatamente nos viciam. O FMM 2005 proporcionou a 

descoberta de um destes pequenos prazeres: cantar com 

Hermeto. Para lá da qualidade e da inventividade na 

aproximação entre o jazz e a música popular brasileira que 

coloca o seu nome na história universal da música, para lá da 

grande música per se que fez sair do seu teclado e da sua banda, 

houve no Castelo e, antes, na Capela, os momentos em que 

pediu ao público para cantar consigo. Na Capela foi mesmo 

mais longe, dividindo a audiência em naipes e transformando-

a numa impressionante orquestra que cantocou uma versão da 

sua composição mais famosa, “Asa Branca”. No Castelo, 

foram 6500 pessoas fazendo delas a sua voz e vice-versa, num 

acto de comunhão impressionante, belo exemplo da 

inebriante sedução do uníssono. Numa presença em Sines 

cheia de pontos de interesse estritamente musical, estes 

afectivos momentos de religião jamais serão esquecidos.

BA CISSOKO Guiné-Conakri

Gostar de “riffs”

Na praia não havia filosofia. Era esse o ponto de partida: 

eram três da manhã e alguém nos daria o que esperávamos 

que nos desse. O quarteto do guineense Ba Cissoko deu-nos 

isso: lida a brochura, foi esperar que a promessa se cumprisse 

- quatro jovens guineenses dão um toque rock à harpa 

mandinga. Ba Cissoko, que dá nome ao quarteto, é o pivot 

da banda, no kora acústico, na voz, na composição, mas em 

palco, os olhos deslocam-se dele um pouco para a esquerda. 

O seu primo Sekou Kouyaté tem a seu favor o magnetismo 

do kora eléctrico. The ladies like the riffs e não só as ladies. Um 

grande concerto de música que não se vendeu à 

modernidade, ocupou nela o lugar que era seu. Sem 

surpresas, porque a qualidade no FMM é tudo menos uma 

visita inesperada.

Amadou & Mariam

Cristina Branco

Alejandro Guyot (34 Puñaladas) Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah Reunion

Mahala Raï Banda
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34 PUÑALADAS Argentina

O Sol pela Lua

Numa Praça Marquês de Pombal repleta de público teve 

início o programa de concertos do FMM 2005. Turistas na 

sua maioria, meia hora antes ofereciam o corpo ao Sol e 

agora, em frente do palco, ajudavam o grupo de tango 

argentino a, lentamente, substitui-lo por ambientes mais 

lunares. Uma Lua que se reflectisse numa faca, mas numa faca 

de brincar, porque se houve algo que definiu o desempenho 

do quinteto argentino em Sines foi o sentido de humor com 

que ofereceu a um público de famílias um repertório onde o 

choque se mitigou através do chiste. Memórias do cárcere, do 

beco e do balcão trazidas do início do século XX para o início 

do século XXI por um agrupamento onde se destaca a 

elegância de todos e, entre todos, a voz de Alejandro Guyot, 

tão próxima de Gardel que é impossível não mencioná-lo, 

mas tão boa que é injusto não ultrapassá-lo. Foi a estreia de 

Porto Covo como pólo do FMM.

CRISTINA BRANCO + BRIGADA VICTOR 
JARA + SEGUE-ME À CAPELA Portugal

Cristina rocks

Existe um momento de “Meu Amor é Marinheiro” em que 

Cristina Branco fecha os olhos e dobra o corpo sobre a boca 

do palco, numa contorção rock. É o momento em que se 

compreende que com Cristina e Custódio Castelo o fado 

largou os sacos que lastro que o equilibravam sobre os céus de 

Lisboa e se reconhece a si próprio não como um exotismo, 

nem sequer como um ferro identitário, mas como uma 

grande canção, que marca o seu lugar não no caldeirão mas no 

contínuo da música popular universal. Unidos e convictos da 

justeza desse recentramento estiveram em Sines com Cristina 

a Brigada Victor Jara e o grupo Segue-me à Capela. Da 

tradição ao jazz, foi música portuguesa com uma rara 

densidade e cuidado harmónico, onde momentos de maior 

intimismo lírico ao som do grupo de Cristina e do piano de 

Ricardo Dias conviveram com explosões mais audazes de 

ritmo, comandadas pelas percussões da Brigada. 

LJILJANA BUTTLER & MOSTAR SEVDAH
REUNION Bósnia-Herzegovina

Choque de amor

Dragi Sestic, o bom gigante de havaianas e camisa de alças 

que foi o mentor da Mostar Sevdah Reunion e do regresso aos 

palcos de Ljiljana Buttler estava radiante com as condições e o 

tratamento recebido em Sines. Toda a gente estava feliz e o 

“sevdah”, o fluido das emoções que nutre a canção dos 

muçulmanos bósnios, quase não tomou em Sines as suas 

formas mais escuras. Em Sines, perante uma multidão que 

assim o pedia, a música das emoções fez-se quase em 

exclusivo sangue vibrante de alegria. O momento da noite foi 

um pequeno passo de insinuação sensual entre Ljiljana e o 

violinista Nedjo Kovacevic, um tonitruante choque de amor 

entre titãs. O cantor Ilijaz Delic, que fez paralisar a logística 

do festival com o mais comovedor check-sound de que há 

memória (quem cantou sob bombas canta sempre a sério), 

criou ambientes mais nocturnos, mas nunca misantropos.

AMADOU & MARIAM Mali

Africanos espaciais

No meio do concerto de Amadou & Mariam saem do palco 

prolongados efeitos espaciais, que ecoam no Castelo como 

estranhos lasers vindos de outros planetas. Um pequeno 

capricho hard rock num concerto em que a música africana 

esteve de feliz viagem pelo funk, pela soul e pela pop e por 

todo um universo de outras músicas. Amadou, na sua 

guitarra, e Mariam, na voz, são cada vez mais músicos do 

mundo no sentido completo do termo, potenciando um 

talento crescido a dois pelos melhores conselhos da produção 

ocidental. É música do Mali, é música de Paris, é música de 

Marte, mas é sobretudo música da pele, texturada e 

contagiante. Amparados um no outro, Amadou & Mariam 

não puderam ver o baile que estavam a montar no terreiro do 

Castelo. Mas puderam imaginar o prado de felicidade a 

desabrochar à sua frente. Foi o concerto mais amado do dia e 

um dos mais amados do festival.

MAHALA RAÏ BANDA Roménia

Homens de Bucareste

A terminar a primeira noite do festival uma injecção de 

testosterona cigana. Efervescente de prosápia e ritmo, esta 

orquestra romena, dona de uma música ideal para dançar, 

provocou a primeira enchente na Avenida da Praia. Com a 

voz e violino de Aurel Ionita a mandar o baile, mas com a 
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rivalidade do outro alpha-male do grupo, Marian Enache, de 

acordeão e calças rasgadas (ciganos urbanos afinal) a 

reivindicar primazia na frente do palco, a festa prolongou-se 

pela noite dentro, com as luzes da avenida a rebrilharem na 

quentíssima retaguarda de percussões e metais. Era quinta-

feira, mas era a quinta-feira com mais público da história do 

festival e o que havia a dançar não ia esperar pelo fim-de-

semana para ser dançado. 

LULA PENA Portugal

O coração de Lula

Lula Pena teve de esperar uns segundos para começar o 

concerto: o coração estava a bater demasiado depressa. Neste 

concerto difícil, a clamar já pelo conforto e a privacidade de 

um verdadeiro auditório, que Centro de Artes oferecerá no 

próximo festival, nunca faltou coração. Com o escudo único 

da sua guitarra, Lula desenrolou a porção mais intimista e 

minimal do seu repertório, onde covers de fado, MPB ou 

mesmo da pop mais insuspeita (“Do you really want to hurt 

me”, Culture Club) se sucediam sem interrupção, como se 

toda a música popular tivesse uma origem comum e a sua 

irmandade perdida fosse mera circunstância. A dar 

consistência ao percurso, a voz única de Lula (uma das três 

melhores vozes portuguesas actuais, será excessivo?), que 

torna verdadeiro tudo em que toca. Tímida, quase assustada 

em palco, Lula tem medo, embora sem razão para isso. Mas 

deixemo-la assim. Enquanto tivermos o dela, podemos usá-lo 

para substituir o nosso.

MARC RIBOT & THE YOUNG
PHILADELPHIANS EUA

O festival com
espírito Ribot

Olhando de viés a multidão através dos seus óculos como um 

professor, um copista, um analista, um relojoeiro, Marc Ribot 

tocou em Sines com um sereno, um fleumático, mas um pleno 

contentamento. Foi um dos músicos que mais impressionado 

se mostrou com a organização, o ambiente, o programa, e não 

é para admirar: o FMM e Ribot têm o mesmo espírito, o 

mesmo gosto pelo cruzamento, pelo imprevisível, pelo 

incoarctado, pela música com asas e sem bússolas. 

Acompanhado dos jovens filadelfianos Jamaaladeen Tacuma, 

Calvin Weston e Anthony Coleman, foi assim o seu concerto: 

um jazz pesado de limalhas, algumas ainda incandescentes, 

caídas do melhor rock, pontuado de doce fruta rítmica, quase 

sempre proveniente da árvore do funk. Foi esta a encarnação 

que Ribot assumiu em Sines. Apenas uma das formas da sua 

alma, mas deu para começar a conhecer o homem.

ASTRID HADAD México

Cabaret entre muralhas

Ora aqui está uma coisa adequada, deve ter pensado Astrid 

Hadad: 6500 pessoas aos pulos, contentes por me ver. A 

excêntrica diva mexicana teve em Sines o que merecia: um 

público aberto ao seu discurso, com sentido de humor para os 

seus gags e mil efeitos de figurino e em generosíssima 

proporção concordante com as suas posições políticas. Contra 

Bush, a favor do preservativo, contra a hipocrisia religiosa, a 

favor do amor sem barreiras. O programa não era exigente em 

empatia e com gosto trocava-se o coração pelas suas seguras 

palavras, por uma encantadora de tão frívola chuva de confetti, 

pela inocência atrevida das suas sugestões sexuais. O 

Espectáculo no pleno sentido da palavra, por uma deliciosa 

dominatrix de multidões como poucas houve no FMM. 

HERMETO PASCOAL Brasil

Cantar com Hermeto

Existem prazeres na vida que se descobrem sem querer e que 

imediatamente nos viciam. O FMM 2005 proporcionou a 

descoberta de um destes pequenos prazeres: cantar com 

Hermeto. Para lá da qualidade e da inventividade na 

aproximação entre o jazz e a música popular brasileira que 

coloca o seu nome na história universal da música, para lá da 

grande música per se que fez sair do seu teclado e da sua banda, 

houve no Castelo e, antes, na Capela, os momentos em que 

pediu ao público para cantar consigo. Na Capela foi mesmo 

mais longe, dividindo a audiência em naipes e transformando-

a numa impressionante orquestra que cantocou uma versão da 

sua composição mais famosa, “Asa Branca”. No Castelo, 

foram 6500 pessoas fazendo delas a sua voz e vice-versa, num 

acto de comunhão impressionante, belo exemplo da 

inebriante sedução do uníssono. Numa presença em Sines 

cheia de pontos de interesse estritamente musical, estes 

afectivos momentos de religião jamais serão esquecidos.

BA CISSOKO Guiné-Conakri

Gostar de “riffs”

Na praia não havia filosofia. Era esse o ponto de partida: 

eram três da manhã e alguém nos daria o que esperávamos 

que nos desse. O quarteto do guineense Ba Cissoko deu-nos 

isso: lida a brochura, foi esperar que a promessa se cumprisse 

- quatro jovens guineenses dão um toque rock à harpa 

mandinga. Ba Cissoko, que dá nome ao quarteto, é o pivot 

da banda, no kora acústico, na voz, na composição, mas em 

palco, os olhos deslocam-se dele um pouco para a esquerda. 

O seu primo Sekou Kouyaté tem a seu favor o magnetismo 

do kora eléctrico. The ladies like the riffs e não só as ladies. Um 

grande concerto de música que não se vendeu à 

modernidade, ocupou nela o lugar que era seu. Sem 

surpresas, porque a qualidade no FMM é tudo menos uma 

visita inesperada.

Amadou & Mariam

Cristina Branco

Alejandro Guyot (34 Puñaladas) Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah Reunion

Mahala Raï Banda
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SAMURAI 4 Japão

Notas de karaté

Houve música em todas as faces do poliedro que é Sines 

durante o festival e a música dos Samurai 4 foi uma das mais 

originais e conseguidas. As cordas do shamisen de Hirohara e 

do koto de Etsuko Takezawa são quase tão duras quanto o 

tambor wadaiko de Motofuji e, ainda que suavizadas pela 

flauta de Sayuri Ono, até que nos habituemos a elas dói-nos 

um pouco. O mais delicado e minucioso povo do mundo 

parece recusar os harmónios, cada nota é uma nota só e 

oferecida com a violência de um golpe de karaté. Mas estes 

sem-rodeios são preciosos para o projecto dos Samurai: uma 

música tradicional extrovertida não só em direcção ao 

público, mas ao namoro do arco da modernidade, do rock, da 

música contemporânea, do jazz. Rítmica mesmo quando era 

melódica, esta música de roqueiros cultos, em fim de tarde 

junto à praia,  foi  um dos sucessos mais inusitados do FMM. 

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA feat. 
BACHIR ATTAR Marrocos

A picada da “ghaita”

No contexto do pós-11 de Setembro, trazer os mestres de 

Jajouka a Sines foi uma história quase tão longa e cheia de 

peripécias quanto a sua própria história. Mas dia 30, cá 

estavam eles, vestidos de verde, a cor sagrada do Islão, em dia 

feriado em Marrocos. Hora e meia não era suficiente para a 

imersão completa no enxame sonoro de Jajouka, para subir 

do ciclo à transcendência, mas foi suficiente para sentir 

algumas picadas do veneno encantatório das “ghaitas”, 

espécie de oboé que é o instrumento central do agrupamento. 

Não é uma música fácil, não lança tranças melódicas para 

agarrar, não tem finais para antecipar, mas é um ambiente 

sonoro que atravessou os séculos e que agora se encontra, par 

a par, com o espírito e os princípios da música electrónica e 

com a ausência de princípios da música experimental. É, nesse 

sentido, uma música que provoca sentimentos ambíguos: 

humilha, porque demonstra que é difícil ser original, e 

aconchega, porque mostra que somos humanos, com esta 

complexidade e sede de experiência, há muito mais tempo do 

que julgávamos. 

KTU Finlândia / EUA

O rugido

Não alimente o seu acordeão depois da meia-noite porque 

coisas horríveis podem acontecer. Ainda não era meia-noite 

quando o concerto dos KTU começou, mas desde o princípio 

que o acordeão simpático que conhecemos das nossas festas 

populares estava transformado numa besta ameaçadora, um 

gremlin à espera de sangue. Kimmo Pohjonen ajeita-o sobre 

os seus joelhos e não é preciso mais. Solta-se um rugido. Há 

uma selva de som dentro deste fantástico instrumento e Sines 

teve a rara oportunidade de vivê-la. Naquele que o grupo 

considerou o seu melhor concerto até agora, houve 

fantasmagóricos ambientais, lutas de cães, motins em 

metropolitanos, capitães loucos a bordo de naves espaciais, 

todo um universo sonoro que faz deste um dos mais 

singulares projectos musicais da actualidade. O Castelo 

ressumava espanto, de olho nos poderes mágicos do 

Macintosh de Kosminen, na gasolina lançada na chama pelas 

percussões de Pat Mastelotto, nas opiniões da guitarra Warr 

de Trey Gunn. Esta não é música tradicional, a não ser do 

nosso tempo, este é já o presente, seguro de si, legando-se ao 

futuro. O melhor concerto do festival, dizem as línguas 

bifurcadas. Na manhã seguinte, como recompensa, os 

demónios foram fazer o que fazem os demónios: andar de 

bicicleta e surfar em São Torpes, claro.

KÍLA Irlanda

Oiçam-me o som
deste motor

A máquina de ritmo irlandesa arrancou com fogo-de-

artifício. África e a sua diáspora tinham sido as escolhas para 

encerrar os concertos no Castelo nos anos anteriores, mas 

desta vez a honra da apoteose foi oferecida à Irlanda. E os Kíla 

deram perfeita conta do recado: o ritmo está no coração de 

todos os povos e os celtas conseguem como poucos fazer da 

sua festa uma festa dos elementos com ecos universais. Em 

aceleração constante, couberam à violinista Dee Armstrong 

os mais belos momentos de equilibrismo melódico, proeza 

exercida em cima do tejadilho do carro de corrida Kíla. Ronan 

Ó Snodaigh, com o seu tambor, chamava para o centro da 

pista quem achava que tinha vindo ali só para ver e 

rapidamente toda a imensa mole dançava. Chassis celta, 

motor rock, carburador jazz, acessórios africanos e orientais, 

toda a intricada montagem dava à máquina irlandesa um 

aspecto invulgar mas plenamente funcional e harmonioso. 

Com talento, o tuning musical pode ser uma arte maior.

KONONO N.º 1 RD Congo

Vantagens da
música circular

O bólide Kíla: os Konono ter-lhe-iam chamado um 

figo se o tivessem apanhado. O grupo congolês que 

transformou o som do likembe electrificando-o 

com peças de automóveis, esse ferro-velho de luxo 

que não pára de excitar públicos por toda a Europa, 

fechou o festival já de madrugada na praia. 

Circulares como Jajouka, inovadores da criação de 

artefactos musicais como Hermeto, amigos da 

distorção como Ribot, modernos como os KTU, 

esta dezena de homens e mulheres liderados pelo 

velho Mingiedi, fez da baía uma rua em festa de 

Kinshasa. O público, extenuado, distribuíra-se 

pelo areal da praia, deitado no relvado junto à 

falésia e, os mais resistentes, bebendo ainda os sons 

da boca do palco. Faltava pouco para o festival 

acabar e a música sem tempo, sem princípio nem 

fim, dos Konono, ajudava a não pensar que faltava um ano até 

ao próximo FMM. O transe durava e Sines amanhecia.

INICIATIVAS PARALELAS

O outro festival
UMA DAS marcas da diferença do Festival Músicas do Mundo é o seu 
programa de iniciativas paralelas. Do cinema documental às conversas 
com os artistas, o prazer da música é no FMM complementado pelo 
prazer da reflexão sobre a música e outras formas de vivê-la.
  As conversas com os artistas são, todos os anos, uma das mais 
interessantes e participadas iniciativas paralelas. Este ano, dia 29, os 
espectadores puderam falar com Hermeto Pascoal e, dia 30, com os 
quatro músicos do projecto KTU.
  Numa sessão inesquecível, para uma Capela da Misericórdia a 
abarrotar, Hermeto falou da sua concepção de música e da sua carreira. 
Explicou a sua ideia de música - o “som da aura” -, definição extensiva 
em que cabe todo o fenómeno sonoro, declarou-se um músico intuitivo e 
disse sentir prazer em surpreender o público. Foi o que fez na própria 
conversa, primeiro tocando o “Coimbra” num copo de água e depois 
envolvendo toda a plateia numa versão de “Asa Branca”, um dos 
momentos mais arrepiantes da história do festival.
  Os membros do grupo KTU, Kimmo Pohjonen, Samuli Kosminen, Trey 
Gunn e Pat Mastelotto, deram uma entrevista bem-humorada aos 
muitos fãs presentes na Capela. Kimmo classificou a experiência de 
concerto como “uma experiência religiosa” e Pat Mastelotto disse que o 
projecto KTU foi motivado pelo interesse dos vários músicos em 
tocarem juntos.
  Além das conversas, a Capela da Misericórdia recebeu ainda 
exposições de fotografia de Koh Okabe e Mário Pires - ambos os 
fotógrafos, especializados nas músicas do mundo, cobriram o FMM 
2005 - e a projecção de cinco filmes documentais.
  Na Avenida da Praia, depois do último concerto do dia realizaram-se 
sessões de DJing até ao sol nascer. Luís Rei & Raquel Bulha (dia 28), DJ 
Mo (dia 29) e Vítor Junqueira & Mário Dias (dia 30) foram os DJ's 
convidados.
  No Salão da Música, teve lugar uma masterclass de clarinete e 
saxofone com o músico norte-americano David Murray. Vinda de todo o 
país, a dúzia de participantes teve a oportunidade de aperfeiçoar a sua 
interpretação com um dos maiores músicos de jazz da actualidade.

A primeira ópera de Sines

SINES recebeu, dia 24 de Julho, no Castelo, um acontecimento 
duplamente raro: uma ópera e uma ópera japonesa. Para uma 
plateia de cerca de 2500 pessoas, “The Forgotten Boys - What 
Xavier Left In Japan”, uma produção da Tokyo Opera 
Association, dramatizou o legado de S. Francisco Xavier no 
Japão. Com libretto e direcção artística de Edward Ishita e 
música de Minao Shibata, “The Forgotten Boys” contou a história 
de quatro rapazes japoneses que foram enviados, em 1582, 
como mensageiros para Roma por alguns lordes cristãos de 
Kyushu. A missão era sensibilizar as nações europeias para o 
apoio ao trabalho missionário dos Jesuítas no Japão. No 
entanto, no regresso, a fé no Cristianismo que trouxeram isolou-
os no seu próprio país, tornando trágicos os anos em que 
permanecerem no Japão. Em palco estiveram cerca de 60 
músicos, solistas e coro da Tokyo Opera Association e Coro de 
Câmara de Setúbal, dirigido por Raul Avelãs e Gonçalo Gouveia. 
A ópera veio a Sines com o apoio do governo do Japão.

Kimmo Pohjonen (KTU)

Hirohara (Samurai 4) Mingiedi (Konono n. º1)

Dee Armstrong (Kíla)

The Master Musicians of Jajouka
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Conversa com Hermeto Pascoal na Capela.

Masterclass de saxofone e clarinete com David Murray.

Exposição de fotografia de Koh Okabe e Mário Pires.Sessão de Djing, com Raquel Bulha.

A ópera teve cerca de 60 músicos em palco. Cerca de 2500 pessoas assistiram ao espectáculo.

A dramática introdução do Cristianismo no Japão foi o tema.
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ESPECTADORES

“Experiência mágica”

O INQUÉRITO de rua realizado dia 30 de Julho e os comentários 
enviados por email são uma amostra da opinião muito positiva dos 
espectadores sobre a quinta edição do Festival Músicas do Mundo. 
A qualidade do programa e da organização e o bom ambiente são 
os aspectos mais destacados.
   Os primos lisboetas Francisco e Diogo Cordeiro vêm ao festival 
há quatro anos consecutivos. Este ano, fizeram-no de uma forma 
original. Pegaram nas bicicletas e desceram a península de 
Setúbal e a costa alentejana até Sines. O objectivo foram uns dias 
de contacto com a natureza a culminar num festival "onde o público 
ainda vai para escutar, para sentir a música" (Francisco) e onde 
ainda existe "um espírito de comunidade" (Diogo).
  De mais longe, ainda que por meios mais convencionais, vieram 
os espanhóis Pedro e Juan Severino, 
entrevistados através de inquérito de rua. 
Pedro ainda não conhecia o festival e a 
surpresa a chegar a Sines foi boa: "Está 
muito bem organizado, os grupos são 
fantásticos e por isso quero voltar para o 
ano que vem". Juan considerou o cartaz 
"impressionante".
 Paulo Santos, das Caldas da Rainha, 
também ficou muito bem impressionado: 
"A praia é altamente, os grupos trazem 
música de todo o mundo e são excelentes. 
O festival está bem, com tudo sempre limpinho, tudo à maneira. 
Para o ano estou cá outra vez".
  Para o portuense Rui, além dos espectáculos em si, o festival é ele 
próprio "um espectáculo". "É uma variedade de música e de 
pessoas muito saudável", afirmou.
  Luís e Paulo, dois sineenses, estavam orgulhosos com o festival 
da sua cidade. Ambos consideraram este o melhor de todos os 
festivais até aqui e Paulo afirmou ver o festival como acontecimento 
"bastante importante" como "forma de puxar mais gente para Sines 
e para fazer com que Sines se movimente mais". 
  Através de correio electrónico chegaram os comentários mais 
exaustivos e detalhados ao festival. A esmagadora maioria dos 
emails exprimem opiniões muito positivas sobre o FMM, com 
qualidade do programa à cabeça dos aspectos destacados. 

"Encantamento", "experiência 
m á g i c a " ,  " o s  m e l h o r e s  
momentos musicais de todo o 
sempre", “verdadeiro hino à 
paz” são alguns dos termos ou 
expressões usados para definir 
a vivência da música em Sines, 
sendo este ano assinalável o 
número de espectadores que 
classificam o FMM como o 

"melhor de Portugal".
 O baixo preço do festival ("Até que enfim conheço um festival 
acessível e com qualidade") é também muito valorizado, 
escrevendo um jovem amante da música de Cascais que "a 
diferença essencial está no facto do FMM se preocupar 
essencialmente com o espectador".
  O "intimismo que ainda sente a esta escala", a "boa onda" e 
pormenores como a profusão de ecrãs gigantes, as colocação de 
ervas de cheiro no terreiro e a oferta de um CD com o bilhete 
mostram também contribuir, por vezes com um ênfase 
surpreendente, para a boa imagem do festival.
   Entre os aspectos menos positivos apontados estão a falta de 
qualidade das casas de banho, a dificuldade de encontrar 
alojamento e a insuficiência de 
funcionalidades do Parque de 
Campismo de Sines. Foram 
manifestadas preocupações 
sobre a segurança no Castelo e 
algumas frustrações pelas já 
quase inevitáveis lotações 
esgotadas.

Uma aventura de bibicleta para ver o FMM.

FOTO: RUI M.
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SAMURAI 4 Japão

Notas de karaté

Houve música em todas as faces do poliedro que é Sines 

durante o festival e a música dos Samurai 4 foi uma das mais 

originais e conseguidas. As cordas do shamisen de Hirohara e 

do koto de Etsuko Takezawa são quase tão duras quanto o 

tambor wadaiko de Motofuji e, ainda que suavizadas pela 

flauta de Sayuri Ono, até que nos habituemos a elas dói-nos 

um pouco. O mais delicado e minucioso povo do mundo 

parece recusar os harmónios, cada nota é uma nota só e 

oferecida com a violência de um golpe de karaté. Mas estes 

sem-rodeios são preciosos para o projecto dos Samurai: uma 

música tradicional extrovertida não só em direcção ao 

público, mas ao namoro do arco da modernidade, do rock, da 

música contemporânea, do jazz. Rítmica mesmo quando era 

melódica, esta música de roqueiros cultos, em fim de tarde 

junto à praia,  foi  um dos sucessos mais inusitados do FMM. 

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA feat. 
BACHIR ATTAR Marrocos

A picada da “ghaita”

No contexto do pós-11 de Setembro, trazer os mestres de 

Jajouka a Sines foi uma história quase tão longa e cheia de 

peripécias quanto a sua própria história. Mas dia 30, cá 

estavam eles, vestidos de verde, a cor sagrada do Islão, em dia 

feriado em Marrocos. Hora e meia não era suficiente para a 

imersão completa no enxame sonoro de Jajouka, para subir 

do ciclo à transcendência, mas foi suficiente para sentir 

algumas picadas do veneno encantatório das “ghaitas”, 

espécie de oboé que é o instrumento central do agrupamento. 

Não é uma música fácil, não lança tranças melódicas para 

agarrar, não tem finais para antecipar, mas é um ambiente 

sonoro que atravessou os séculos e que agora se encontra, par 

a par, com o espírito e os princípios da música electrónica e 

com a ausência de princípios da música experimental. É, nesse 

sentido, uma música que provoca sentimentos ambíguos: 

humilha, porque demonstra que é difícil ser original, e 

aconchega, porque mostra que somos humanos, com esta 

complexidade e sede de experiência, há muito mais tempo do 

que julgávamos. 

KTU Finlândia / EUA

O rugido

Não alimente o seu acordeão depois da meia-noite porque 

coisas horríveis podem acontecer. Ainda não era meia-noite 

quando o concerto dos KTU começou, mas desde o princípio 

que o acordeão simpático que conhecemos das nossas festas 

populares estava transformado numa besta ameaçadora, um 

gremlin à espera de sangue. Kimmo Pohjonen ajeita-o sobre 

os seus joelhos e não é preciso mais. Solta-se um rugido. Há 

uma selva de som dentro deste fantástico instrumento e Sines 

teve a rara oportunidade de vivê-la. Naquele que o grupo 

considerou o seu melhor concerto até agora, houve 

fantasmagóricos ambientais, lutas de cães, motins em 

metropolitanos, capitães loucos a bordo de naves espaciais, 

todo um universo sonoro que faz deste um dos mais 

singulares projectos musicais da actualidade. O Castelo 

ressumava espanto, de olho nos poderes mágicos do 

Macintosh de Kosminen, na gasolina lançada na chama pelas 

percussões de Pat Mastelotto, nas opiniões da guitarra Warr 

de Trey Gunn. Esta não é música tradicional, a não ser do 

nosso tempo, este é já o presente, seguro de si, legando-se ao 

futuro. O melhor concerto do festival, dizem as línguas 

bifurcadas. Na manhã seguinte, como recompensa, os 

demónios foram fazer o que fazem os demónios: andar de 

bicicleta e surfar em São Torpes, claro.

KÍLA Irlanda

Oiçam-me o som
deste motor

A máquina de ritmo irlandesa arrancou com fogo-de-

artifício. África e a sua diáspora tinham sido as escolhas para 

encerrar os concertos no Castelo nos anos anteriores, mas 

desta vez a honra da apoteose foi oferecida à Irlanda. E os Kíla 

deram perfeita conta do recado: o ritmo está no coração de 

todos os povos e os celtas conseguem como poucos fazer da 

sua festa uma festa dos elementos com ecos universais. Em 

aceleração constante, couberam à violinista Dee Armstrong 

os mais belos momentos de equilibrismo melódico, proeza 

exercida em cima do tejadilho do carro de corrida Kíla. Ronan 

Ó Snodaigh, com o seu tambor, chamava para o centro da 

pista quem achava que tinha vindo ali só para ver e 

rapidamente toda a imensa mole dançava. Chassis celta, 

motor rock, carburador jazz, acessórios africanos e orientais, 

toda a intricada montagem dava à máquina irlandesa um 

aspecto invulgar mas plenamente funcional e harmonioso. 

Com talento, o tuning musical pode ser uma arte maior.

KONONO N.º 1 RD Congo

Vantagens da
música circular

O bólide Kíla: os Konono ter-lhe-iam chamado um 

figo se o tivessem apanhado. O grupo congolês que 

transformou o som do likembe electrificando-o 

com peças de automóveis, esse ferro-velho de luxo 

que não pára de excitar públicos por toda a Europa, 

fechou o festival já de madrugada na praia. 

Circulares como Jajouka, inovadores da criação de 

artefactos musicais como Hermeto, amigos da 

distorção como Ribot, modernos como os KTU, 

esta dezena de homens e mulheres liderados pelo 

velho Mingiedi, fez da baía uma rua em festa de 

Kinshasa. O público, extenuado, distribuíra-se 

pelo areal da praia, deitado no relvado junto à 

falésia e, os mais resistentes, bebendo ainda os sons 

da boca do palco. Faltava pouco para o festival 

acabar e a música sem tempo, sem princípio nem 

fim, dos Konono, ajudava a não pensar que faltava um ano até 

ao próximo FMM. O transe durava e Sines amanhecia.

INICIATIVAS PARALELAS

O outro festival
UMA DAS marcas da diferença do Festival Músicas do Mundo é o seu 
programa de iniciativas paralelas. Do cinema documental às conversas 
com os artistas, o prazer da música é no FMM complementado pelo 
prazer da reflexão sobre a música e outras formas de vivê-la.
  As conversas com os artistas são, todos os anos, uma das mais 
interessantes e participadas iniciativas paralelas. Este ano, dia 29, os 
espectadores puderam falar com Hermeto Pascoal e, dia 30, com os 
quatro músicos do projecto KTU.
  Numa sessão inesquecível, para uma Capela da Misericórdia a 
abarrotar, Hermeto falou da sua concepção de música e da sua carreira. 
Explicou a sua ideia de música - o “som da aura” -, definição extensiva 
em que cabe todo o fenómeno sonoro, declarou-se um músico intuitivo e 
disse sentir prazer em surpreender o público. Foi o que fez na própria 
conversa, primeiro tocando o “Coimbra” num copo de água e depois 
envolvendo toda a plateia numa versão de “Asa Branca”, um dos 
momentos mais arrepiantes da história do festival.
  Os membros do grupo KTU, Kimmo Pohjonen, Samuli Kosminen, Trey 
Gunn e Pat Mastelotto, deram uma entrevista bem-humorada aos 
muitos fãs presentes na Capela. Kimmo classificou a experiência de 
concerto como “uma experiência religiosa” e Pat Mastelotto disse que o 
projecto KTU foi motivado pelo interesse dos vários músicos em 
tocarem juntos.
  Além das conversas, a Capela da Misericórdia recebeu ainda 
exposições de fotografia de Koh Okabe e Mário Pires - ambos os 
fotógrafos, especializados nas músicas do mundo, cobriram o FMM 
2005 - e a projecção de cinco filmes documentais.
  Na Avenida da Praia, depois do último concerto do dia realizaram-se 
sessões de DJing até ao sol nascer. Luís Rei & Raquel Bulha (dia 28), DJ 
Mo (dia 29) e Vítor Junqueira & Mário Dias (dia 30) foram os DJ's 
convidados.
  No Salão da Música, teve lugar uma masterclass de clarinete e 
saxofone com o músico norte-americano David Murray. Vinda de todo o 
país, a dúzia de participantes teve a oportunidade de aperfeiçoar a sua 
interpretação com um dos maiores músicos de jazz da actualidade.

A primeira ópera de Sines

SINES recebeu, dia 24 de Julho, no Castelo, um acontecimento 
duplamente raro: uma ópera e uma ópera japonesa. Para uma 
plateia de cerca de 2500 pessoas, “The Forgotten Boys - What 
Xavier Left In Japan”, uma produção da Tokyo Opera 
Association, dramatizou o legado de S. Francisco Xavier no 
Japão. Com libretto e direcção artística de Edward Ishita e 
música de Minao Shibata, “The Forgotten Boys” contou a história 
de quatro rapazes japoneses que foram enviados, em 1582, 
como mensageiros para Roma por alguns lordes cristãos de 
Kyushu. A missão era sensibilizar as nações europeias para o 
apoio ao trabalho missionário dos Jesuítas no Japão. No 
entanto, no regresso, a fé no Cristianismo que trouxeram isolou-
os no seu próprio país, tornando trágicos os anos em que 
permanecerem no Japão. Em palco estiveram cerca de 60 
músicos, solistas e coro da Tokyo Opera Association e Coro de 
Câmara de Setúbal, dirigido por Raul Avelãs e Gonçalo Gouveia. 
A ópera veio a Sines com o apoio do governo do Japão.

Kimmo Pohjonen (KTU)

Hirohara (Samurai 4) Mingiedi (Konono n. º1)

Dee Armstrong (Kíla)

The Master Musicians of Jajouka

FOTO: CMS

FOTO: MÁRIO PIRES / CMS

FOTO: MÁRIO PIRES / CMS

Conversa com Hermeto Pascoal na Capela.

Masterclass de saxofone e clarinete com David Murray.

Exposição de fotografia de Koh Okabe e Mário Pires.Sessão de Djing, com Raquel Bulha.

A ópera teve cerca de 60 músicos em palco. Cerca de 2500 pessoas assistiram ao espectáculo.

A dramática introdução do Cristianismo no Japão foi o tema.

FOTO: FEST FORWARD

FOTO: CAMERAMAN METÁLICO / CMS

ESPECTADORES

“Experiência mágica”

O INQUÉRITO de rua realizado dia 30 de Julho e os comentários 
enviados por email são uma amostra da opinião muito positiva dos 
espectadores sobre a quinta edição do Festival Músicas do Mundo. 
A qualidade do programa e da organização e o bom ambiente são 
os aspectos mais destacados.
   Os primos lisboetas Francisco e Diogo Cordeiro vêm ao festival 
há quatro anos consecutivos. Este ano, fizeram-no de uma forma 
original. Pegaram nas bicicletas e desceram a península de 
Setúbal e a costa alentejana até Sines. O objectivo foram uns dias 
de contacto com a natureza a culminar num festival "onde o público 
ainda vai para escutar, para sentir a música" (Francisco) e onde 
ainda existe "um espírito de comunidade" (Diogo).
  De mais longe, ainda que por meios mais convencionais, vieram 
os espanhóis Pedro e Juan Severino, 
entrevistados através de inquérito de rua. 
Pedro ainda não conhecia o festival e a 
surpresa a chegar a Sines foi boa: "Está 
muito bem organizado, os grupos são 
fantásticos e por isso quero voltar para o 
ano que vem". Juan considerou o cartaz 
"impressionante".
 Paulo Santos, das Caldas da Rainha, 
também ficou muito bem impressionado: 
"A praia é altamente, os grupos trazem 
música de todo o mundo e são excelentes. 
O festival está bem, com tudo sempre limpinho, tudo à maneira. 
Para o ano estou cá outra vez".
  Para o portuense Rui, além dos espectáculos em si, o festival é ele 
próprio "um espectáculo". "É uma variedade de música e de 
pessoas muito saudável", afirmou.
  Luís e Paulo, dois sineenses, estavam orgulhosos com o festival 
da sua cidade. Ambos consideraram este o melhor de todos os 
festivais até aqui e Paulo afirmou ver o festival como acontecimento 
"bastante importante" como "forma de puxar mais gente para Sines 
e para fazer com que Sines se movimente mais". 
  Através de correio electrónico chegaram os comentários mais 
exaustivos e detalhados ao festival. A esmagadora maioria dos 
emails exprimem opiniões muito positivas sobre o FMM, com 
qualidade do programa à cabeça dos aspectos destacados. 

"Encantamento", "experiência 
m á g i c a " ,  " o s  m e l h o r e s  
momentos musicais de todo o 
sempre", “verdadeiro hino à 
paz” são alguns dos termos ou 
expressões usados para definir 
a vivência da música em Sines, 
sendo este ano assinalável o 
número de espectadores que 
classificam o FMM como o 

"melhor de Portugal".
 O baixo preço do festival ("Até que enfim conheço um festival 
acessível e com qualidade") é também muito valorizado, 
escrevendo um jovem amante da música de Cascais que "a 
diferença essencial está no facto do FMM se preocupar 
essencialmente com o espectador".
  O "intimismo que ainda sente a esta escala", a "boa onda" e 
pormenores como a profusão de ecrãs gigantes, as colocação de 
ervas de cheiro no terreiro e a oferta de um CD com o bilhete 
mostram também contribuir, por vezes com um ênfase 
surpreendente, para a boa imagem do festival.
   Entre os aspectos menos positivos apontados estão a falta de 
qualidade das casas de banho, a dificuldade de encontrar 
alojamento e a insuficiência de 
funcionalidades do Parque de 
Campismo de Sines. Foram 
manifestadas preocupações 
sobre a segurança no Castelo e 
algumas frustrações pelas já 
quase inevitáveis lotações 
esgotadas.

Uma aventura de bibicleta para ver o FMM.

FOTO: RUI M.
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PATROCINADORES DO FMM2005

IMPRENSA

PUBLICAÇÕES 
ELECTRÓNICAS 

“Caído na graça da crítica e cada vez mais do público, o 
Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines reuniu um cartaz 

de qualidade como até então não tivera nas seis edições 
anteriores”, César Avó, EXPRESSO

“Em 2005, a programação do FMM traduziu claramente uma 
relação de confiança entre público e organização, num pacto 
óbvio: mediante um preço quase simbólico, a contrapartida 

faz-se pelo efeito-descoberta. (…) Mais uma vez, Sines volta 
a acertar no seu formato e a deixar nos corpos cansados um 
intenso sabor a prazer e satisfação”, Gonçalo Frota, BLITZ

“Depois do corrupio de sons e de gente que por três dias 
transformou a cidade alentejana num festivo espaço de 
convívio de músicas, culturas e gerações, fecha-se novo 
capítulo na história de um evento plenamente cimentado 

como acontecimento de destaque no cartaz musical 
português”, Mário Lopes, DIÁRIO DE NOTÍCIAS

“É impressionante a forma como o Festival Músicas do 
Mundo conseguiu impor-se e criar um público para a world-

music que nos últimos sete anos já não dispensa uma viagem 
a Sines no final do mês de Julho. Mais do que isso, soube 

criar uma comunidade, que todos os anos tem vindo a 
crescer”, Miguel Francisco Cadete, PÚBLICO

“A sétima edição (…) revelou-se um enorme sucesso para a 
organização (…) para a maioria do público presente, o evento 

começa a assumir-se como um dos melhores festivais do 
país”, Alexandre M. Silva, CORREIO DA MANHÃ

“Veio gente de todos os lados de Portugal, para um festival 
com um cartaz ecléctico e irresistível, que se destaca de 

todos os outros pelo ambiente ou pelo preço estupidamente 
baixo”, Rodrigo Nogueira, Bodyspace.net

“Para quem olha de fora, o FMM parece pertencer a outro 
campeonato. Pura ilusão! O Festival de Sines é, cada vez 

mais, uma referência a fixar no extenso calendário dos 
festivais nacionais. (...) o festival português mais sadio e com 

mais boa onda”, Pedro Soares, RuadeBaixo.com

“Se há pormenor que caracterize o FMM de Sines, talvez o 
maior seja a capacidade que a programação tem de 

surpreender pela positiva (…) Não é da boca para fora que 
pessoas como Álvaro Costa [o] consideram como o melhor 

festival de música em Portugal (que vai da folk / world ao pop 
/ rock)”, Luís Rei, cronicasdaterra.weblog.com.pt

“… Após as quatro edições em que marquei presença, este 
foi o meu FMM favorito sendo que, por conseguinte, 

mantenho a ideia que este é o melhor festival do país (…) Em 
qualquer outro festival, daqueles que os telejornais gostam de 
falar, encontramos sempre razões para ir beber uma cerveja 

bem longe do palco ou para ir dormir mais cedo (…). Em 
Sines, a fasquia é outra e isso não acontece. (…) todo o 

ambiente que envolve esta festa é único”, Vítor Junqueira, 
juramentosembandeira.blogspot.com

"A organização da câmara municipal foi sempre excelente, 
tornando a presença no festival um prazer de música, cultura 

e convívio, num cenário magnífico (...) Parabéns à 
organização, e longa vida ao Festival", ampola.blogspot.com

"O FMM de Sines é actualmente um dos mais interessantes 
senão mesmo o mais consistente, aventureiro e inovador 

festival português.", Alkimista, mescla-sonora.blogspot.com

 “O FMM de Sines 2005 foi um festival brutal", 
clubedefansdojosecid.blogspot.com

 "Depois de andar pelos outros festivais, concertos, 
ajuntamentos e pequenas reuniões de bairro, tenho de dizer 

que acho que os organizadores deste festival podiam dar 
aulas de event management  (...) Até eu que costumo 
encontrar sempre ponta por onde pegar, eternamente 

descontente, posso dizer que daqui saio muito satisfeito", 
maique.com/blog

“O festival tem sabido criar
uma imagem de qualidade”
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Sines e director do 
festival, Manuel Coelho, faz um balanço positivo da sétima edição 
do FMM.
  “Foi a maior de sempre. O festival tem sabido criar uma imagem 
de qualidade - no seu programa, na sua organização, no que as 
pessoas vêm encontrar em Sines - que tem atraído cada vez mais 
pessoas. Isso satisfaz-me muito, porque não há dúvida que é o 
coroar de um projecto que foi de início uma aposta arrojada e está 
há muito tempo ganha.”
  O presidente da Câmara releva o impacto do evento na economia 
e imagem de Sines.
  “Este festival é seguramente um investimento, porque o número 
de pessoas que estiveram em Sines deixaram aqui muitos 
milhares de contos na hotelaria, na restauração e no pequeno 
comércio”, afirma.
  “E grande parte dessa gente não vem só nos dias do festival. Vem 
antes, fica para depois, faz férias aqui e regressa noutros períodos 
do ano, porque vão descobrindo as coisas boas que há em Sines”, 
acrescenta.
  Manuel Coelho considera que, a curto prazo, o festival pode ser 
auto-sustentado.
  “Estamos progressivamente a aproximar-nos do objectivo de 
aproximar as receitas das despesas. Há-de haver um tempo em 
que o FMM continue a ser um valor acrescentado para o turismo 
de Sines, mas seja a custo zero para o município.”
  O constante crescimento do número de pessoas que vem ao 
festival está, porém, a impossibilitar que todos desfrutem de todas 
as experiências musicais, nomeadamente no Castelo, onde se 
sucedem as lotações esgotadas.
   “O Castelo é um espaço mítico e o espaço mais indicado para 
este festival, mas temos de diversificar ao máximo a oferta. 
Começámos a fazê-lo o ano passado com a expansão para a 
Avenida da praia. Este ano, fomos a Porto Covo e no próximo ano 
gostaríamos que se realizasse na aldeia um concerto diário. O 
Centro de Artes e a sua nova praceta e o Largo João de Deus 
(onde será aberta a porta de emergência) serão novas alternativas 
dentro da cidade. A expansão do festival para quatro dias é 
também uma hipótese, tal como a realização de eventos 
simultâneos, para dispersar o público pela cidade.”
  Uma das principais críticas do público do festival, a falta de 
alojamento, poderá começar a ter resposta.
  “A Câmara tem feito um esforço notório para conseguir a 
construção de unidades hoteleiras em Sines. Temos um lote 
vendido para um hotel com 140 camas e mais dois lotes para 
venda com 100 camas previstas. Porto Covo está à beira de ter 
uma expansão significativa de unidades hoteleiras, com a 

previsível aprovação do Plano de Urbanização. E espera-se 
que no prazo de dois anos haja um novo parque de campismo 
em Sines. Da nossa parte, achamos que se deve continuar a 
permitir que haja acampamento ocasional junto ao actual 
parque de campismo.”

Manuel Coelho, no discurso inaugural do FMM 2005.

O Largo do Castelo esteve sempre cheio.

Casa jovem em
largo histórico
A Casa da Juventude, aberta no dia 19 de Agosto, 
proporciona vários serviços aos jovens de Sines e alberga o 
gabinete municipal a eles dedicado.

600 pessoas 
nos anos do 
Espaço Sénior

A CÂMARA Municipal de Sines assinalou, dia 21 de Agosto, no 
Jardim das Descobertas, o quarto aniversário do Espaço 
Sénior.
  A festa, que contou com a presença de cerca de 600 pessoas, 
incluiu um baile animado pelo duo musical Rosa Maria e António 
Gonçalves, a actuação do Grupo Coral de Sines e um lanche-
convívio para os seniores de Sines.
  O Espaço Sénior, aberto todos os dias, das 10h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h00, é um espaço para confraternização dos 
sineenses com mais de 55 anos, com café, núcleo da Biblioteca 
Municipal com imprensa actualizada e um programa de 
actividades regulares.
  Sineenses no Dia dos Avós da RTP. Cento e quinze 
sineenses participaram, dia 26 de Julho, nas comemorações do 
Dia dos Avós organizada pela RTP, no seu programa “Praça da 
Alegria”. Foi uma iniciativa pontual do Programa de Animação 
de Idosos da Câmara Municipal de Sines.

Bandeira Azul 
sensibiliza crianças 
para ambiente

AS PRAIAS de Morgavel, Grande de Porto Covo, Ilha do 
Pessegueiro e Vale Figueiros receberam, entre Maio e Agosto, 
actividades de animação e sensibilização ambiental da 
Campanha Bandeira Azul 2005. Sessões de esclarecimento 
sobre segurança balnear nas escolas do concelho (através da 
associação Resgate), inúmeros jogos educativos, a iniciativa 
“Com um cinzeiro à mão não ponha a beata no chão”, uma 
exposição e um “peddy paper” na cidade compuseram o 
programa de uma conjunto de iniciativas em que participaram 
frequentadores do ATL e do Lar Âncora e simples banhistas.

Crianças com pais a 
trabalhar viveram 
Agosto no ATL

UM GRUPO de 25 crianças entre os quatro e os seis anos 
participaram em Agosto nas actividades das Oficinas do ATL 
(Junta de Freguesia de Sines). Destinadas a apoiar as famílias 
que se encontraram a trabalhar durante esse mês, em que as 
instituições do pré-escolar estão encerradas, as oficinas 
misturaram uma componente lúdica e uma componente 
pedagógica. Realizaram-se actividades nas áreas de 
expressão dramática, musical, literária, gráfica, plástica e 
também da gastronomia, dinamizadas por técnicas 
especializadas da Junta de Freguesia de Sines.

Tradição popular 
vivida em Sines 
e Porto Covo

SINES e Porto Covo viveram as festas tradicionais de Agosto. 
As Festas de N. Sra. das Salas, nos dias 14 e 15 de Agosto, não 
incluíram este ano a passagem pela ermida, devido a obras, 
mas em contrapartida as procissões percorreram e coloriram 
ruas de Sines onde ainda não tinham passado, como a Av. 
Vasco da Gama,  a caminho da procissão marítima. Além das 
celebrações religiosas, realizou-se na ZIL II, a  feira de Agosto. 
As Festas de Porto Covo, entre 26 e 30, encheram a aldeia de 
eventos musicais (dos bailes populares à rave na Praia Grande) 
e religiosos, com as procissões de N.  Sra.  da Soledade. 

A CASA da Juventude de Sines, situada no Largo Poeta Bocage 
(Largo do Castelo), foi aberta no dia 19 de Agosto. A instalação 
passará a albergar o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal 
de Sines e a oferecer um conjunto de serviços aos jovens de Sines 
que incluem espaço Internet, consulta de periódicos, zonas de 
lazer e trabalho académico, etc.
  A Casa da Juventude ocupa o espaço anteriormente utilizado 
como Casa de Velório. Uma mudança radical de uso que liberta o 
Largo do Castelo apenas para fins culturais e de lazer.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, quer 
que este novo equipamento seja um espaço versátil, com uma 
vida feita à medida dos anseios e das propostas dos jovens.
  “Sines tem uma juventude numerosa e dinâmica, que procura 
locais e meios para o convívio e o lazer. A Casa da Juventude deve 
ser um ponto de encontro, um fórum. Apropriado pelos jovens, 

Houve baile no Jardim das Descobertas.

deve ser enfim o eles entenderem que melhor serve os seus 
interesses”.
  Com possibilidade de receber mostras de obras dos jovens 
criadores de Sines e pequenos eventos, a Casa da Juventude 
tem uma relação de complementaridade com o Largo do Castelo, 
a adaptar à vocação lúdica agora reencontrada.
  “O pavimento do largo tem uma inclinação acentuada e um piso 
irregular, o que o torna relativamente desagradável. Temos um 
projecto para intervenção no pavimento, com a criação de dois 
patamares na horizontal, um frente ao bar “Ponto de Encontro” e 
outro em frente à nova Casa da Juventude, com mobiliário 
urbano adequado, onde possa haver esplanadas, bailes, 
espectáculos, exposições exteriores, etc.”.
   A Casa da Juventude está aberta, nos dias úteis, entre as 10h00 
e as 20h00, e, aos sábados, entre as 14h00 e as 22h00.

A Casa da Juventude localiza-se no Largo do Castelo.
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2005 BALANÇO

 

 

PATROCINADORES DO FMM2005

IMPRENSA

PUBLICAÇÕES 
ELECTRÓNICAS 

“Caído na graça da crítica e cada vez mais do público, o 
Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines reuniu um cartaz 

de qualidade como até então não tivera nas seis edições 
anteriores”, César Avó, EXPRESSO

“Em 2005, a programação do FMM traduziu claramente uma 
relação de confiança entre público e organização, num pacto 
óbvio: mediante um preço quase simbólico, a contrapartida 

faz-se pelo efeito-descoberta. (…) Mais uma vez, Sines volta 
a acertar no seu formato e a deixar nos corpos cansados um 
intenso sabor a prazer e satisfação”, Gonçalo Frota, BLITZ

“Depois do corrupio de sons e de gente que por três dias 
transformou a cidade alentejana num festivo espaço de 
convívio de músicas, culturas e gerações, fecha-se novo 
capítulo na história de um evento plenamente cimentado 

como acontecimento de destaque no cartaz musical 
português”, Mário Lopes, DIÁRIO DE NOTÍCIAS

“É impressionante a forma como o Festival Músicas do 
Mundo conseguiu impor-se e criar um público para a world-

music que nos últimos sete anos já não dispensa uma viagem 
a Sines no final do mês de Julho. Mais do que isso, soube 

criar uma comunidade, que todos os anos tem vindo a 
crescer”, Miguel Francisco Cadete, PÚBLICO

“A sétima edição (…) revelou-se um enorme sucesso para a 
organização (…) para a maioria do público presente, o evento 

começa a assumir-se como um dos melhores festivais do 
país”, Alexandre M. Silva, CORREIO DA MANHÃ

“Veio gente de todos os lados de Portugal, para um festival 
com um cartaz ecléctico e irresistível, que se destaca de 

todos os outros pelo ambiente ou pelo preço estupidamente 
baixo”, Rodrigo Nogueira, Bodyspace.net

“Para quem olha de fora, o FMM parece pertencer a outro 
campeonato. Pura ilusão! O Festival de Sines é, cada vez 

mais, uma referência a fixar no extenso calendário dos 
festivais nacionais. (...) o festival português mais sadio e com 

mais boa onda”, Pedro Soares, RuadeBaixo.com

“Se há pormenor que caracterize o FMM de Sines, talvez o 
maior seja a capacidade que a programação tem de 

surpreender pela positiva (…) Não é da boca para fora que 
pessoas como Álvaro Costa [o] consideram como o melhor 

festival de música em Portugal (que vai da folk / world ao pop 
/ rock)”, Luís Rei, cronicasdaterra.weblog.com.pt

“… Após as quatro edições em que marquei presença, este 
foi o meu FMM favorito sendo que, por conseguinte, 

mantenho a ideia que este é o melhor festival do país (…) Em 
qualquer outro festival, daqueles que os telejornais gostam de 
falar, encontramos sempre razões para ir beber uma cerveja 

bem longe do palco ou para ir dormir mais cedo (…). Em 
Sines, a fasquia é outra e isso não acontece. (…) todo o 

ambiente que envolve esta festa é único”, Vítor Junqueira, 
juramentosembandeira.blogspot.com

"A organização da câmara municipal foi sempre excelente, 
tornando a presença no festival um prazer de música, cultura 

e convívio, num cenário magnífico (...) Parabéns à 
organização, e longa vida ao Festival", ampola.blogspot.com

"O FMM de Sines é actualmente um dos mais interessantes 
senão mesmo o mais consistente, aventureiro e inovador 

festival português.", Alkimista, mescla-sonora.blogspot.com

 “O FMM de Sines 2005 foi um festival brutal", 
clubedefansdojosecid.blogspot.com

 "Depois de andar pelos outros festivais, concertos, 
ajuntamentos e pequenas reuniões de bairro, tenho de dizer 

que acho que os organizadores deste festival podiam dar 
aulas de event management  (...) Até eu que costumo 
encontrar sempre ponta por onde pegar, eternamente 

descontente, posso dizer que daqui saio muito satisfeito", 
maique.com/blog

“O festival tem sabido criar
uma imagem de qualidade”
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Sines e director do 
festival, Manuel Coelho, faz um balanço positivo da sétima edição 
do FMM.
  “Foi a maior de sempre. O festival tem sabido criar uma imagem 
de qualidade - no seu programa, na sua organização, no que as 
pessoas vêm encontrar em Sines - que tem atraído cada vez mais 
pessoas. Isso satisfaz-me muito, porque não há dúvida que é o 
coroar de um projecto que foi de início uma aposta arrojada e está 
há muito tempo ganha.”
  O presidente da Câmara releva o impacto do evento na economia 
e imagem de Sines.
  “Este festival é seguramente um investimento, porque o número 
de pessoas que estiveram em Sines deixaram aqui muitos 
milhares de contos na hotelaria, na restauração e no pequeno 
comércio”, afirma.
  “E grande parte dessa gente não vem só nos dias do festival. Vem 
antes, fica para depois, faz férias aqui e regressa noutros períodos 
do ano, porque vão descobrindo as coisas boas que há em Sines”, 
acrescenta.
  Manuel Coelho considera que, a curto prazo, o festival pode ser 
auto-sustentado.
  “Estamos progressivamente a aproximar-nos do objectivo de 
aproximar as receitas das despesas. Há-de haver um tempo em 
que o FMM continue a ser um valor acrescentado para o turismo 
de Sines, mas seja a custo zero para o município.”
  O constante crescimento do número de pessoas que vem ao 
festival está, porém, a impossibilitar que todos desfrutem de todas 
as experiências musicais, nomeadamente no Castelo, onde se 
sucedem as lotações esgotadas.
   “O Castelo é um espaço mítico e o espaço mais indicado para 
este festival, mas temos de diversificar ao máximo a oferta. 
Começámos a fazê-lo o ano passado com a expansão para a 
Avenida da praia. Este ano, fomos a Porto Covo e no próximo ano 
gostaríamos que se realizasse na aldeia um concerto diário. O 
Centro de Artes e a sua nova praceta e o Largo João de Deus 
(onde será aberta a porta de emergência) serão novas alternativas 
dentro da cidade. A expansão do festival para quatro dias é 
também uma hipótese, tal como a realização de eventos 
simultâneos, para dispersar o público pela cidade.”
  Uma das principais críticas do público do festival, a falta de 
alojamento, poderá começar a ter resposta.
  “A Câmara tem feito um esforço notório para conseguir a 
construção de unidades hoteleiras em Sines. Temos um lote 
vendido para um hotel com 140 camas e mais dois lotes para 
venda com 100 camas previstas. Porto Covo está à beira de ter 
uma expansão significativa de unidades hoteleiras, com a 

previsível aprovação do Plano de Urbanização. E espera-se 
que no prazo de dois anos haja um novo parque de campismo 
em Sines. Da nossa parte, achamos que se deve continuar a 
permitir que haja acampamento ocasional junto ao actual 
parque de campismo.”

Manuel Coelho, no discurso inaugural do FMM 2005.

O Largo do Castelo esteve sempre cheio.

Casa jovem em
largo histórico
A Casa da Juventude, aberta no dia 19 de Agosto, 
proporciona vários serviços aos jovens de Sines e alberga o 
gabinete municipal a eles dedicado.

600 pessoas 
nos anos do 
Espaço Sénior

A CÂMARA Municipal de Sines assinalou, dia 21 de Agosto, no 
Jardim das Descobertas, o quarto aniversário do Espaço 
Sénior.
  A festa, que contou com a presença de cerca de 600 pessoas, 
incluiu um baile animado pelo duo musical Rosa Maria e António 
Gonçalves, a actuação do Grupo Coral de Sines e um lanche-
convívio para os seniores de Sines.
  O Espaço Sénior, aberto todos os dias, das 10h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h00, é um espaço para confraternização dos 
sineenses com mais de 55 anos, com café, núcleo da Biblioteca 
Municipal com imprensa actualizada e um programa de 
actividades regulares.
  Sineenses no Dia dos Avós da RTP. Cento e quinze 
sineenses participaram, dia 26 de Julho, nas comemorações do 
Dia dos Avós organizada pela RTP, no seu programa “Praça da 
Alegria”. Foi uma iniciativa pontual do Programa de Animação 
de Idosos da Câmara Municipal de Sines.

Bandeira Azul 
sensibiliza crianças 
para ambiente

AS PRAIAS de Morgavel, Grande de Porto Covo, Ilha do 
Pessegueiro e Vale Figueiros receberam, entre Maio e Agosto, 
actividades de animação e sensibilização ambiental da 
Campanha Bandeira Azul 2005. Sessões de esclarecimento 
sobre segurança balnear nas escolas do concelho (através da 
associação Resgate), inúmeros jogos educativos, a iniciativa 
“Com um cinzeiro à mão não ponha a beata no chão”, uma 
exposição e um “peddy paper” na cidade compuseram o 
programa de uma conjunto de iniciativas em que participaram 
frequentadores do ATL e do Lar Âncora e simples banhistas.

Crianças com pais a 
trabalhar viveram 
Agosto no ATL

UM GRUPO de 25 crianças entre os quatro e os seis anos 
participaram em Agosto nas actividades das Oficinas do ATL 
(Junta de Freguesia de Sines). Destinadas a apoiar as famílias 
que se encontraram a trabalhar durante esse mês, em que as 
instituições do pré-escolar estão encerradas, as oficinas 
misturaram uma componente lúdica e uma componente 
pedagógica. Realizaram-se actividades nas áreas de 
expressão dramática, musical, literária, gráfica, plástica e 
também da gastronomia, dinamizadas por técnicas 
especializadas da Junta de Freguesia de Sines.

Tradição popular 
vivida em Sines 
e Porto Covo

SINES e Porto Covo viveram as festas tradicionais de Agosto. 
As Festas de N. Sra. das Salas, nos dias 14 e 15 de Agosto, não 
incluíram este ano a passagem pela ermida, devido a obras, 
mas em contrapartida as procissões percorreram e coloriram 
ruas de Sines onde ainda não tinham passado, como a Av. 
Vasco da Gama,  a caminho da procissão marítima. Além das 
celebrações religiosas, realizou-se na ZIL II, a  feira de Agosto. 
As Festas de Porto Covo, entre 26 e 30, encheram a aldeia de 
eventos musicais (dos bailes populares à rave na Praia Grande) 
e religiosos, com as procissões de N.  Sra.  da Soledade. 

A CASA da Juventude de Sines, situada no Largo Poeta Bocage 
(Largo do Castelo), foi aberta no dia 19 de Agosto. A instalação 
passará a albergar o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal 
de Sines e a oferecer um conjunto de serviços aos jovens de Sines 
que incluem espaço Internet, consulta de periódicos, zonas de 
lazer e trabalho académico, etc.
  A Casa da Juventude ocupa o espaço anteriormente utilizado 
como Casa de Velório. Uma mudança radical de uso que liberta o 
Largo do Castelo apenas para fins culturais e de lazer.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, quer 
que este novo equipamento seja um espaço versátil, com uma 
vida feita à medida dos anseios e das propostas dos jovens.
  “Sines tem uma juventude numerosa e dinâmica, que procura 
locais e meios para o convívio e o lazer. A Casa da Juventude deve 
ser um ponto de encontro, um fórum. Apropriado pelos jovens, 

Houve baile no Jardim das Descobertas.

deve ser enfim o eles entenderem que melhor serve os seus 
interesses”.
  Com possibilidade de receber mostras de obras dos jovens 
criadores de Sines e pequenos eventos, a Casa da Juventude 
tem uma relação de complementaridade com o Largo do Castelo, 
a adaptar à vocação lúdica agora reencontrada.
  “O pavimento do largo tem uma inclinação acentuada e um piso 
irregular, o que o torna relativamente desagradável. Temos um 
projecto para intervenção no pavimento, com a criação de dois 
patamares na horizontal, um frente ao bar “Ponto de Encontro” e 
outro em frente à nova Casa da Juventude, com mobiliário 
urbano adequado, onde possa haver esplanadas, bailes, 
espectáculos, exposições exteriores, etc.”.
   A Casa da Juventude está aberta, nos dias úteis, entre as 10h00 
e as 20h00, e, aos sábados, entre as 14h00 e as 22h00.

A Casa da Juventude localiza-se no Largo do Castelo.



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

Ago./Set.

2005

16
Sineense

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

Obras

Ago./Set.

2005

17Obras 

Estação da CP passa
para posse do município
O Parque Urbano da Zona Norte, segunda contrapartida do protocolo estabelecido em 2000 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Refer/Invesfer, começou a ser construído em Julho.

AS OBRAS da primeira fase do novo Parque da Zona Norte 

de Sines, a cargo da empresa Invesfer, começaram no final de 

Julho. A obra resulta de um protocolo entre a empresa 

Invesfer, a Refer e a Câmara Municipal de Sines, que tem 

como outra consequência a cedência da posse da antiga 

Estação de Passageiros da CP ao município. A entrega 

formal da estação teve lugar no dia 12 de Agosto.

  “É um edifício histórico de Sines a destinar para actividades 

culturais, lúdicas ou educativas”, disse no local o presidente 

da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho.

  O protocolo de que o novo Parque Urbano da Zona Norte 

e a cedência da estação resulta - além da viabilização do Plano 

de Pormenor da Zona Norte, por acordo dos seus principais 

proprietários - foi celebrado em Outubro de 2000 entre a 

Refer, a Invesfer e a Câmara Municipal de Sines, no âmbito 

da qualificação urbana de toda a frente norte da Av. 

Humberto Delgado e do espaço do antigo trajecto do 

caminho-de-ferro. 

  O Parque Urbano da Zona Norte - “um excelente espaço 

verde para o futuro de toda a população de Sines” (Manuel 

Coelho) - tem uma extensão linear de 900m e uma superfície 

de 30 mil metros quadrados e integra o percurso da antiga 

linha de caminho-de-ferro entre o Jardim das Descobertas e o 

viaduto que liga à Baixa de São Pedro.

  O parque é um investimento global de 2,3 milhões de euros. 

A fase actualmente em curso - entre o Jardim das Descobertas 

e o Armazém da CP, cerca de 18 mil metros quadrados - é um 

investimento de 1 milhão de euros, estando a sua conclusão 

prevista para Fevereiro de 2006. A realização do segmento 

restante do parque acompanhará a evolução da construção 

dos empreendimentos habitacionais promovidos pela 

Invesfer para a zona nascente da Avenida General Humberto 

Delgado.

  O parque será um espaço contínuo de recreio e lazer no 

interior do tecido urbano, articulando espaços públicos e 

privados, promovendo e potenciando espaços de convívio 

das edificações previstas e a requalificar, assim como das 

respectivas populações.

  Esta mancha arbórea prevista, fundamental para toda a área 

envolvente, propõe um espaço verde urbano, tirando partido 

do imaginário gerado pela infra-estrutura ferroviária, hoje 

desactivada, propondo ao conjunto edificado novos usos e 

lógicas apropriadas a este novo momento, de onde surge o 

Edifício da Estação como centro de um todo diversificado 

(anfiteatro ar livre, zonas de recreio e lazer, áreas de circulação 

pedonal e de bicicletas, espaços de sombra tirando partido da 

biodiversidade arbórea nas suas diversas formas, cores e 

odores).

Nova Casa de Velório
em funcionamento
A NOVA Casa de Velório, localizada junto ao cemitério de Sines, 
está em funcionamento desde o final de Julho. Com um 
investimento de 200 mil euros, as novas instalações permitem 
melhores condições para os serviços funerários e a libertação do 
Largo Poeta Bocage apenas para fins de lazer. No antigo espaço 
foi instalada a nova Casa da Juventude (ver página 8).
  A nova estrutura é composta por três salas de velório (cada uma 
delas com capacidade para velar dois corpos), duas casas de 
banho, preparadas para deficientes, uma pequena cozinha, uma 
despensa e um local para tratar de arranjos florais. 
  As instalações apresentam boa ventilação e boa iluminação 
natural, havendo a preocupação com o conforto e com o recato. 
  Quem quiser fazer cortejo pode fazê-lo desde a nova casa até à 
porta central do cemitério, num percurso com aproximadamente 
300 metros. A CMS vai disponibilizar para o funeral um pequeno 
veículo para o transporte de urnas, que dispensa o carro 
funerário, já que a distância é curta e o piso é regular.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, 
considera que as novas instalações permitem resolver um 
problema delicado: “retirar do local actual uma instalação que 
causava constrangimentos quer às pessoas que estavam a velar 
os seus entes queridos e que se incomodavam muitas vezes 
com os ruídos vindos do Castelo ou de locais próximos onde 

houvessem festas, quer às pessoas que estavam na zona em 
actividades de convívio ou lazer”. 
  Além disso, acrescenta o autarca, “o Largo Poeta Bocage e o 
Castelo apresentam condições propícias à instalação de infra 
estruturas destinadas ao lazer, pelo que esta medida representa 
ainda um passo importante com vista à requalificação de toda a 
zona histórica”.

Rede pública de água 
chega ao Paiol

O PAIOL já está ligado à rede pública de água. A obra, um 
investimento de cerca de 70 mil euros, foi realizada pelos 
serviços da Câmara Municipal de Sines (com o apoio da Junta de 
Freguesia de Sines), e garante água em quantidade e qualidade 
à povoação, sem necessidade de recurso a furos ou depósitos, 
como vinha acontecendo até aqui. Assinalada com um convívio 
para a população, realizado no Salão do Povo do Paiol, no dia 6 

de Agosto, a intervenção incluiu a colocação de 4,5km de 
conduta e a construção de uma estação elevatória. Está 
também prevista a ligação da rede pública de água a Foros da 
Pouca Farinha, Fonte Mouro e Sonega, actualmente ainda 
abastecidos por água proveniente de furos.
   A CMS melhorou também neste Verão o abastecimento de 
água aos restaurantes da Praia de Vale Figueiros.

OS ARRANJOS exteriores das Percebeiras foram concluídos em Agosto. A obra incluiu a melhoria das condições de 

circulação na zona, introdução de mobiliário urbano e pequenos espaços de lazer, um troço de ciclovia e nova 

iluminação pública. Será construído um parque infantil. O custo total da obra ascende a 230 mil euros.

Arranjos exteriores das 
Percebeiras concluídos

Rua Martins Ferreira pronta
A obra da Rua Martins Ferreira, à entrada do Bairro Marítimo, foi 
concluída. Foram arranjados os pavimentos, introduzidas 
caldeiras com árvores e instalado novo mobiliário urbano.

Arruamentos e arranjos 
exteriores da Estrada do Farol
A empreitada de arruamentos e arranjos exteriores da Estrada 
do Farol, um investimento no valor de 102 300 euros, está a 
decorrer. A obra estará pronta em Setembro.

Arranjos do B. D. Pedro I
em Setembro
A segunda fase dos arranjos exteriores do 
Bairro D. Pedro I, um investimento no valor 
de 103 630 euros, que irá servir os 
moradores e melhorar o aspecto da entrada 
da cidade, será concluída em Setembro.

Arranjos no muro da praia
e na estrada da lota
O muro da praia, na cidade, foi reparado e pintado, uma 
intervenção no valor de 65 mil euros. Entretanto, foram 
realizados arruamentos na estrada que liga a sede da GNR - 
Brigada Fiscal ao Porto de Pesca.

Equipamentos desportivos beneficiados
A obra do Pavilhão dos Desportos em Sines (novo piso, novo tecto, nova iluminação, melhoramentos nas bancadas) está pronta no início 
de Setembro, a tempo da nova época desportiva. O polidesportivo de Porto Covo tem já um novo piso e está em construção um campo de 
ténis e uma parede de bater bolas.

Mais contentores enterrados
A rede de contentores de Sines e Porto Covo está a ser 
estendida em 20 unidades. A recolha dos resíduos neles 
colocados conta, entretanto, com mais uma viatura própria.

A antiga estação da CP será usada para fins culturais, lúdicos ou educativos. A primeira fase do Parque Urbano estará pronta no início de 2006.

Desenho da primeira fase do Parque Urbano.

Lanche-convívio que assinalou a chegada da rede de água ao Paiol.

Casa de Velório.
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Estação da CP passa
para posse do município
O Parque Urbano da Zona Norte, segunda contrapartida do protocolo estabelecido em 2000 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Refer/Invesfer, começou a ser construído em Julho.

AS OBRAS da primeira fase do novo Parque da Zona Norte 

de Sines, a cargo da empresa Invesfer, começaram no final de 

Julho. A obra resulta de um protocolo entre a empresa 

Invesfer, a Refer e a Câmara Municipal de Sines, que tem 

como outra consequência a cedência da posse da antiga 

Estação de Passageiros da CP ao município. A entrega 

formal da estação teve lugar no dia 12 de Agosto.

  “É um edifício histórico de Sines a destinar para actividades 

culturais, lúdicas ou educativas”, disse no local o presidente 

da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho.
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e a cedência da estação resulta - além da viabilização do Plano 

de Pormenor da Zona Norte, por acordo dos seus principais 

proprietários - foi celebrado em Outubro de 2000 entre a 

Refer, a Invesfer e a Câmara Municipal de Sines, no âmbito 

da qualificação urbana de toda a frente norte da Av. 

Humberto Delgado e do espaço do antigo trajecto do 

caminho-de-ferro. 

  O Parque Urbano da Zona Norte - “um excelente espaço 

verde para o futuro de toda a população de Sines” (Manuel 

Coelho) - tem uma extensão linear de 900m e uma superfície 

de 30 mil metros quadrados e integra o percurso da antiga 
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restante do parque acompanhará a evolução da construção 

dos empreendimentos habitacionais promovidos pela 

Invesfer para a zona nascente da Avenida General Humberto 

Delgado.

  O parque será um espaço contínuo de recreio e lazer no 

interior do tecido urbano, articulando espaços públicos e 

privados, promovendo e potenciando espaços de convívio 

das edificações previstas e a requalificar, assim como das 

respectivas populações.
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(anfiteatro ar livre, zonas de recreio e lazer, áreas de circulação 

pedonal e de bicicletas, espaços de sombra tirando partido da 

biodiversidade arbórea nas suas diversas formas, cores e 

odores).
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Museu Arqueológico
encerrado temporariamente
O património do Museu Arqueológico Municipal de Sines está em fase de inventário.

EM REUNIÃO extraordinária realizada no dia 9 de 

Agosto de 2005, a Câmara Municipal de Sines 

deliberou o encerramento temporário do Museu 

Arqueológico Municipal de Sines para proceder ao seu 

inventário. O museu ficará encerrado “até que se 

encontrem reunidas todas as condições necessárias para 

que o mesmo possa reabrir com vista à salvaguarda e 

protecção de todos os bens que integram o mesmo”.

  O texto completo da deliberação, aprovada por 

unanimidade, é o seguinte:

  “Aos nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e 

cinco, no âmbito da reunião extraordinária da Câmara 

Municipal de Sines, é deliberado o seguinte:

  - Tendo em consideração o falecimento do Exm.º Sr. 

Dr. José Miguel da Costa, proprietário do imóvel onde 

se encontra instalado e a funcionar o Museu 

Arqueológico Municipal de Sines e pessoa responsável 

pelo funcionamento do mesmo;

  - Verificando-se a necessidade de se proceder à 

realização do inventário de todos os bens que se 

encontram integrados e em exposição no aludido 

Museu, atendendo ainda à doação efectuada à Câmara 

Municipal de Sines, em testamento, por parte do Sr. Dr. 

J. Miguel da Costa, através da qual foram doados todos 

os objectos de arte a respectiva biblioteca;

  - Atendendo ainda ao valor cultural e económico dos 

bens que ali se encontram integrados e em exposição, 

afigurando-se necessário promover pela respectiva 

salvaguarda, protecção e valorização, sendo certo que o 

denominado “Tesouro do Gaio” já se encontra 

depositado no cofre-forte desta Câmara Municipal de 

Sines, considerando ainda que o mesmo integra um 

conjunto de bens que pela sua dimensão, com maior 

facilidade se poderiam extraviar, perder ou deteriorar, 

delibera-se que se proceda ao encerramento do Museu 

Arqueológico Municipal de Sines, até que se 

encontrem reunidas todas as condições necessárias para 

que o mesmo possa reabrir com vista à salvaguarda e 

protecção de todos bens que integram o mesmo.”

  A Câmara Municipal de Sines irá proceder ao 

inventário o mais rapidamente possível, de modo a que 

se possa reabrir o museu nas devidas condições.

ARQUIVO ABERTO NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DE SINES ARQUIVO MUNICIPAL

O moinho do Outeiro das Índias
1771, Janeiro, 21, Outeiro das Índias, Sines - Termo de 

conhecimento do juro de moinho de vento de Francisco 

Correya Varella.

Tombo dos bens do concelho

 AHMS A/2E 1  1767-1848, fls 19v-20

Anno do nacimento de Noso Senhor Jezus Christo de mil e 

setecentos e setenta e hum annos, sendo em os vinte e hum 

dias do mes de Janeiro de mil e setecentos e setenta e hum 

annos, nesta villa de Sines no citio do oiteiro das Indias aonde 

se axa cituado o moinho de vento de que he possuidor 

Francisco Correa Varella do mesmo o qual é foreiro ao 

Concelho desta villa em quarenta reis cada anno pagos por 

quinze de Agosto sendo ahi o doutor Manoel Manso de 

Carvalho commigo escrivão da camara abaxo nomiado ahi 

sendo prezente o dito Francisco Correa Varella por elle foi dito 

ao dito ministro que elle se constituia a feudatario ao dito 

concelho pello ditto moinho em quarenta reis d eforo em cada 

hum anno pagos por quinze de Agosto a que obrigava sua 

pesoa e bens e protestava não vender em tempo algum o dito 

moinho nem fazer delle troca per modo algum cem/[fl.20] 

cem dar parte ao dito concelho ou a quem nelle servir para 

haver delle pagar seu laudemio e que também protestava cazo 

que haja de fazer a dita venda ou troca  não ser a pesoa 

poderosa ou das reprovadas pella lei de que o dito Doutor Juis 

de fora mandou fazer este termo de reconhecimento que com o 

dito  foreiro asinou. Eu Manoel Pires Garrás escrivão da 

câmara o escrevi.

Ass: Manso Carvalho

Ass: Francisco Correa Varella

Na segunda metade do século XVIII o perímetro urbano 

da vila de Sines era ainda reduzido. Se observarmos uma 

planta da vila desse período, podemos observar que a vila 

terminava a norte, na Rua do Curral (largo da antiga 

rodoviária), a nascente na Aldeia dos Cucos (actual Rua 

Luís de Camões), a sul nas barrocas e a poente no sítio 

dos Penedos. Entre os Penedos e a Ribeira o areal só era 

interrompido por um altar a Santo Amaro. No século 

XIX dará origem à Rua Vasco da Gama. Também a área 

nascente estava em crescimento, para no mesmo século, 

crescer até à actual Praça da República, o Rossio. 

  Não é portanto de admirar que o sítio do outeiro das 

Índias fosse um subúrbio da vila, assim como o eram as 

Percebeiras e as Barradas (actual Rua das Barradas, que 

desemboca na Praça da República). No outeiro das 

Índias, zona ainda hoje açoitada pelos ventos, funcionou 

um moinho de propriedade municipal, o único de que 

temos conhecimento.

  Para garantir o seu rendimento, a Câmara cedia o 

usufruto do moinho a troco de uma quantia paga 

anualmente (o juro), no dia da padroeira da vila, 15 de 

Agosto. Esta era a data de pagamento dos foros à 

Câmara, quer fossem em dinheiro quer fossem em 

géneros.

  Mas o munícipio procurava ainda assegurar que o 

direito cedido sobre o moinho (domínio útil) não fosse 

vendido ou trocado pelo foreiro a pessoas privilegiadas 

que reivindicassem a posse do moinho: e que também 

protestava cazo que haja de fazer a dita venda ou troca não 

ser a pesoa poderosa ou das reprovadas pella lei.

  Por outro lado, neste contrato, garantia-se ainda o 

pagamento do laudémio, uma quantia paga sempre que 

o domínio útil era cedido a outro foreiro. Muitas vezes 

os foreiros cediam o seu domínio a outro sem avisar o 

senhorio.

  De facto, o concelho procedeu à elaboração do seu 

tombo para delimitar claramente os limites das 

propriedades concelhias, registar o nome dos foreiros e 

o foro a pagar. No próximo número publicaremos a 

confrontação do moinho, isto é, a definição das suas 

extremas.

  Neste documento podemos ainda explorar outra 

vertente da história de Sines, o da história da técnica. O 

moinho de vento está documentado em Portugal desde 

o século XII e este é o registo conhecido mais antigo de 

moinhos de vento em Sines.

  Em conclusão, podemos afirmar que mesmo os 

pequenos documentos, como este, podem trazer 

múltiplas informações. Neste caso, sobre a história 

urbana da vila, a propriedade no Antigo Regime e a 

história da técnica. Até ao próximo número!

Sandra Patrício

Bibliografia

Para observar a planta mencionada no texto e aprender mais sobre a 
evolução urbana da vila até à Época Moderna (séculos XV-XVIII), pode-se 
consultar a seguinte obra, disponível na Biblioteca Municipal:
  QUARESMA, António - “ Sines no Trânsito para a Época Medieval para a 
época Moderna”, in Da Ocidental Praia Lusitana: Vasco da Gama e o seu 
Tempo, Comissão Nacional Para s Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, coord. De Mafalda Soares da Cunha, Lisboa, 1998.
  Quanto à propriedade no litoral alentejano, poucos trabalhos existem. A obra 
mais próxima é a tese de licenciatura da autora deste texto sobre a 
propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém com 
informação sobre a propriedade desta instituição em Sines e alguma 
bibliografia. Está disponível no Arquivo Municipal de Sines:
  SILVA, Sandra Patrício da - Santa Casa de Misericórdia de Santiago do 
Cacém: uma entidade senhorial. Separata do número 3, tomo II da Revista 
Estudos, Coimbra, 2004.
  Finalmente, no que respeita aos moinhos em Portugal, pode-se consultar a 
título de introdução ao tema, o seguinte artigo, também disponível na 
Biblioteca Municipal:
  OLIVEIRA, Ernesto da Veiga de - “ Moinhos”. Dicionário Ilustrado da História 
de Portugal, vol. I. Lisboa: Alfa, imp. 1990.
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EDITAL Nº 76-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 06 de Julho de 2005 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário ao Agrupamento 
Vertical das Escolas para apoio ao I Encontro sobre Educação.
- Aprovado Orçamento rectificativo para a concepção gráfica da 
Revista Actua.
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao atleta Vítor Seromenho, 
através de colectividade.
- Aprovada indemnização a Vitalina Rodrigues, perda de bens, na 
sequência da obra do Centro de Artes.
- Aprovado o acerto de contas decorrente do arrendamento de salas na 
Ancorope para alojamento temporário de idosos da Santa Casa.
- Aprovada compensação por diminuição de área de construção com 
os promotores do Loteamento das Percebeiras.
- Aprovada a contratação de leasing para Carregador Multifunções à 
Caixa Leasing.
- Aprovada a contratação de leasing para aquisição de camião com 
caixa à Caixa Leasing.
- Aprovada a contratação de leasing para aquisição de dois mini-bus ao 
Banco Totta & Açores.

Sines, 11 de Julho de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 78-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 20 de Julho de 2005 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário aos Bombeiros 
Voluntários de Sines no valor de 3 350 euros, para reparação de 
Auto-Tanque.
- Deliberado proibir estacionamento de caravanas junto à Praia 
Grande de Porto Covo.
- Aprovado protocolo de colaboração entre a Câmara e o Instituto de 
Segurança para a Higiene e Saúde no Trabalho.
- Deliberado que seja a Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores a negociar a colocação e equipamento de máquinas 
dispensadoras de bebidas para os diversos edifícios dos serviços 
Municipais.

Sines, 25 de Julho de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 83/2005

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 03 Agosto de 
2005 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Ratificado o teor do Edital da Feira de Agosto.
- Deliberado por unanimidade que o Município manterá à sua 
guarda o tesouro do Gaio, até serem resolvidas as questões legais 
sobre a sua propriedade.
- Deliberado felicitar os atletas de Sines, Nicole Pacheco e João 
Paulo Paias pelas vitórias nas suas modalidades.
- Aprovado voto de reconhecimento a todos os trabalhadores da 
autarquia envolvidos na 7ª Edição do Festival de Músicas do 
Mundo, pelo grande êxito da iniciativa.
- Aprovada a adaptação de estatutos da AMDS a Associação de Fins 
Específicos.
- Aprovada a quota para 2005 à Associação Porta Atlântica.
- Aprovada a proposta do Sr. Presidente da C.M.S. do protocolo 
entre a C.M.S. e a pintora Graça Morais para a produção de obras de 

arte, pintura de quadros, telas e desenhos para uma grande 
exposição de sua autoria a realizar no Centro de Artes na 
inauguração do Auditório/Centro de Artes a 17 de Setembro/2005. 
- Deliberado por unanimidade, a atribuição de subsídio 
extraordinário ao Clube de Natação do Litoral Alentejano no valor de 
1.250 Euros para apoio à realização da 3ª Prova de Mar.
- Aprovado por unanimidade o Acordo de Fornecimento de água 
para consumo humano, à localidade do Paiol, com a Empresa 
Águas de Santo André.
 
Sines, 8 de Agosto de 2005
Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 85/2005

Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, torna público que nos termos da Lei 22/99 de 21 de 
Novembro se encontram abertas inscrições, para a: 
Constituição de Bolsa de Agentes Eleitorais

de forma a assegurar o bom funcionamento das Secções de voto 
para o próximo acto eleitoral destinado a eleger os órgãos 
representativos das Autarquias Locais que terá lugar no próximo dia 
9 de Outubro de 2005.
As inscrições poderão ter lugar, no prazo de 15 dias úteis, na 
Câmara Municipal, na Secção de Expediente Geral, na Junta de 
Freguesia de Sines e Junta de Freguesia de Porto Covo, até ao 
próximo dia 9 de Setembro de 2005.
Aos Agentes seleccionados para a composição das Secções de 
Voto será atribuída uma gratificação de 70,50 Euros.

Sines, 19 de Agosto de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

INFORMAÇÃO OFICIAL

Conjunto de pedras visigóticas, um dos tesouros do museu.

Transportes públicos 
urbanos em Setembro
O sistema de transportes urbanos do município ligará as zonas mais periféricas da cidade aos 
seus principais equipamentos e espaços públicos através de dois mini-autocarros.

O SISTEMA de transportes 
públicos urbanos promovido 
pelo município de Sines 
começará a funcionar, de 
acordo com a previsão da 
Câmara, ainda durante o 
mês de Setembro. 
  “Houve um atraso na 
entrega dos autocarros, que 
estava prevista para o início 
de Julho, e que fez com que 
ainda não estejam na 
estrada, o que me custa. 
Neste momento já temos o 
primeiro dos dois veículos e 
está a proceder-se ao 

licenciamento para a sua circulação. Logo que esteja pronto, o 
sistema começará a funcionar”, afirmou o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho.
   O sistema de transportes urbanos do município será servido por 
dois mini-buses com 30 lugares cada e representa um 
investimento à partida de 180 mil euros.
 “O transporte ligará todos os bairros, especialmente os 
periféricos, aos pontos principais da cidade, nomeadamente aos 
Paços do Concelho, ao Centro de Saúde, ao Mercado, à ZIL 2, às 
Piscinas, às escolas, etc. No Verão, pretende-se que o circuito 
passe pela Praia Vasco da Gama e eventualmente também pela 
Praia de São Torpes”, afirmou o presidente.
  O autarca adiantou ainda a intenção de serem criados passes 
especiais para a população idosa e carenciada.

Um dos mini-buses que servirão
o sistema de transportes urbanos municipal.
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Museu Arqueológico
encerrado temporariamente
O património do Museu Arqueológico Municipal de Sines está em fase de inventário.

EM REUNIÃO extraordinária realizada no dia 9 de 

Agosto de 2005, a Câmara Municipal de Sines 

deliberou o encerramento temporário do Museu 

Arqueológico Municipal de Sines para proceder ao seu 

inventário. O museu ficará encerrado “até que se 

encontrem reunidas todas as condições necessárias para 

que o mesmo possa reabrir com vista à salvaguarda e 

protecção de todos os bens que integram o mesmo”.

  O texto completo da deliberação, aprovada por 

unanimidade, é o seguinte:

  “Aos nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e 

cinco, no âmbito da reunião extraordinária da Câmara 

Municipal de Sines, é deliberado o seguinte:

  - Tendo em consideração o falecimento do Exm.º Sr. 

Dr. José Miguel da Costa, proprietário do imóvel onde 

se encontra instalado e a funcionar o Museu 

Arqueológico Municipal de Sines e pessoa responsável 

pelo funcionamento do mesmo;

  - Verificando-se a necessidade de se proceder à 

realização do inventário de todos os bens que se 

encontram integrados e em exposição no aludido 

Museu, atendendo ainda à doação efectuada à Câmara 

Municipal de Sines, em testamento, por parte do Sr. Dr. 

J. Miguel da Costa, através da qual foram doados todos 

os objectos de arte a respectiva biblioteca;

  - Atendendo ainda ao valor cultural e económico dos 

bens que ali se encontram integrados e em exposição, 

afigurando-se necessário promover pela respectiva 

salvaguarda, protecção e valorização, sendo certo que o 

denominado “Tesouro do Gaio” já se encontra 

depositado no cofre-forte desta Câmara Municipal de 

Sines, considerando ainda que o mesmo integra um 

conjunto de bens que pela sua dimensão, com maior 

facilidade se poderiam extraviar, perder ou deteriorar, 

delibera-se que se proceda ao encerramento do Museu 

Arqueológico Municipal de Sines, até que se 

encontrem reunidas todas as condições necessárias para 

que o mesmo possa reabrir com vista à salvaguarda e 

protecção de todos bens que integram o mesmo.”

  A Câmara Municipal de Sines irá proceder ao 

inventário o mais rapidamente possível, de modo a que 

se possa reabrir o museu nas devidas condições.

ARQUIVO ABERTO NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DE SINES ARQUIVO MUNICIPAL

O moinho do Outeiro das Índias
1771, Janeiro, 21, Outeiro das Índias, Sines - Termo de 

conhecimento do juro de moinho de vento de Francisco 

Correya Varella.

Tombo dos bens do concelho

 AHMS A/2E 1  1767-1848, fls 19v-20

Anno do nacimento de Noso Senhor Jezus Christo de mil e 

setecentos e setenta e hum annos, sendo em os vinte e hum 

dias do mes de Janeiro de mil e setecentos e setenta e hum 

annos, nesta villa de Sines no citio do oiteiro das Indias aonde 

se axa cituado o moinho de vento de que he possuidor 

Francisco Correa Varella do mesmo o qual é foreiro ao 

Concelho desta villa em quarenta reis cada anno pagos por 

quinze de Agosto sendo ahi o doutor Manoel Manso de 

Carvalho commigo escrivão da camara abaxo nomiado ahi 

sendo prezente o dito Francisco Correa Varella por elle foi dito 

ao dito ministro que elle se constituia a feudatario ao dito 

concelho pello ditto moinho em quarenta reis d eforo em cada 

hum anno pagos por quinze de Agosto a que obrigava sua 

pesoa e bens e protestava não vender em tempo algum o dito 

moinho nem fazer delle troca per modo algum cem/[fl.20] 

cem dar parte ao dito concelho ou a quem nelle servir para 

haver delle pagar seu laudemio e que também protestava cazo 

que haja de fazer a dita venda ou troca  não ser a pesoa 

poderosa ou das reprovadas pella lei de que o dito Doutor Juis 

de fora mandou fazer este termo de reconhecimento que com o 

dito  foreiro asinou. Eu Manoel Pires Garrás escrivão da 

câmara o escrevi.

Ass: Manso Carvalho

Ass: Francisco Correa Varella

Na segunda metade do século XVIII o perímetro urbano 

da vila de Sines era ainda reduzido. Se observarmos uma 

planta da vila desse período, podemos observar que a vila 

terminava a norte, na Rua do Curral (largo da antiga 

rodoviária), a nascente na Aldeia dos Cucos (actual Rua 

Luís de Camões), a sul nas barrocas e a poente no sítio 

dos Penedos. Entre os Penedos e a Ribeira o areal só era 

interrompido por um altar a Santo Amaro. No século 

XIX dará origem à Rua Vasco da Gama. Também a área 

nascente estava em crescimento, para no mesmo século, 

crescer até à actual Praça da República, o Rossio. 

  Não é portanto de admirar que o sítio do outeiro das 

Índias fosse um subúrbio da vila, assim como o eram as 

Percebeiras e as Barradas (actual Rua das Barradas, que 

desemboca na Praça da República). No outeiro das 

Índias, zona ainda hoje açoitada pelos ventos, funcionou 

um moinho de propriedade municipal, o único de que 

temos conhecimento.

  Para garantir o seu rendimento, a Câmara cedia o 

usufruto do moinho a troco de uma quantia paga 

anualmente (o juro), no dia da padroeira da vila, 15 de 

Agosto. Esta era a data de pagamento dos foros à 

Câmara, quer fossem em dinheiro quer fossem em 

géneros.

  Mas o munícipio procurava ainda assegurar que o 

direito cedido sobre o moinho (domínio útil) não fosse 

vendido ou trocado pelo foreiro a pessoas privilegiadas 

que reivindicassem a posse do moinho: e que também 

protestava cazo que haja de fazer a dita venda ou troca não 

ser a pesoa poderosa ou das reprovadas pella lei.

  Por outro lado, neste contrato, garantia-se ainda o 

pagamento do laudémio, uma quantia paga sempre que 

o domínio útil era cedido a outro foreiro. Muitas vezes 

os foreiros cediam o seu domínio a outro sem avisar o 

senhorio.

  De facto, o concelho procedeu à elaboração do seu 

tombo para delimitar claramente os limites das 

propriedades concelhias, registar o nome dos foreiros e 

o foro a pagar. No próximo número publicaremos a 

confrontação do moinho, isto é, a definição das suas 

extremas.

  Neste documento podemos ainda explorar outra 

vertente da história de Sines, o da história da técnica. O 

moinho de vento está documentado em Portugal desde 

o século XII e este é o registo conhecido mais antigo de 

moinhos de vento em Sines.

  Em conclusão, podemos afirmar que mesmo os 

pequenos documentos, como este, podem trazer 

múltiplas informações. Neste caso, sobre a história 

urbana da vila, a propriedade no Antigo Regime e a 

história da técnica. Até ao próximo número!

Sandra Patrício

Bibliografia

Para observar a planta mencionada no texto e aprender mais sobre a 
evolução urbana da vila até à Época Moderna (séculos XV-XVIII), pode-se 
consultar a seguinte obra, disponível na Biblioteca Municipal:
  QUARESMA, António - “ Sines no Trânsito para a Época Medieval para a 
época Moderna”, in Da Ocidental Praia Lusitana: Vasco da Gama e o seu 
Tempo, Comissão Nacional Para s Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, coord. De Mafalda Soares da Cunha, Lisboa, 1998.
  Quanto à propriedade no litoral alentejano, poucos trabalhos existem. A obra 
mais próxima é a tese de licenciatura da autora deste texto sobre a 
propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém com 
informação sobre a propriedade desta instituição em Sines e alguma 
bibliografia. Está disponível no Arquivo Municipal de Sines:
  SILVA, Sandra Patrício da - Santa Casa de Misericórdia de Santiago do 
Cacém: uma entidade senhorial. Separata do número 3, tomo II da Revista 
Estudos, Coimbra, 2004.
  Finalmente, no que respeita aos moinhos em Portugal, pode-se consultar a 
título de introdução ao tema, o seguinte artigo, também disponível na 
Biblioteca Municipal:
  OLIVEIRA, Ernesto da Veiga de - “ Moinhos”. Dicionário Ilustrado da História 
de Portugal, vol. I. Lisboa: Alfa, imp. 1990.

propriedades concelhias, registar o nome dos foreiros e 

o foro a pagar. No próximo número publicaremos a 

confrontação do moinho, isto é, a definição das suas 

extremas.

  Neste documento podemos ainda explorar outra 

vertente da história de Sines, o da história da técnica. O 

moinho de vento está documentado em Portugal desde 

o século XII e este é o registo conhecido mais antigo de 

moinhos de vento em Sines.

  Em conclusão, podemos afirmar que mesmo os 

pequenos documentos, como este, podem trazer 

múltiplas informações. Neste caso, sobre a história 

urbana da vila, a propriedade no Antigo Regime e a 

história da técnica. Até ao próximo número!

Sandra Patrício

Bibliografia

Para observar a planta mencionada no texto e aprender mais sobre a 
evolução urbana da vila até à Época Moderna (séculos XV-XVIII), pode-se 
consultar a seguinte obra, disponível na Biblioteca Municipal:

  Quanto à propriedade no litoral alentejano, poucos trabalhos existem. A obra 
mais próxima é a tese de licenciatura da autora deste texto sobre a 
propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém com 
informação sobre a propriedade desta instituição em Sines e alguma 
bibliografia. Está disponível no Arquivo Municipal de Sines:

Finalmente, no que respeita aos moinhos em Portugal, pode-se consultar a 
título de introdução ao tema, o seguinte artigo, também disponível na 
Biblioteca Municipal:

  QUARESMA, António - “ Sines no Trânsito para a Época Medieval para a 
época Moderna”, in Da Ocidental Praia Lusitana: Vasco da Gama e o seu 
Tempo, Comissão Nacional Para s Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, coord. De Mafalda Soares da Cunha, Lisboa, 1998.

  SILVA, Sandra Patrício da - Santa Casa de Misericórdia de Santiago do 
Cacém: uma entidade senhorial. Separata do número 3, tomo II da Revista 
Estudos, Coimbra, 2004.
  

  OLIVEIRA, Ernesto da Veiga de - “ Moinhos”. Dicionário Ilustrado da História 
de Portugal, vol. I. Lisboa: Alfa, imp. 1990.

EDITAL Nº 76-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 06 de Julho de 2005 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário ao Agrupamento 
Vertical das Escolas para apoio ao I Encontro sobre Educação.
- Aprovado Orçamento rectificativo para a concepção gráfica da 
Revista Actua.
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao atleta Vítor Seromenho, 
através de colectividade.
- Aprovada indemnização a Vitalina Rodrigues, perda de bens, na 
sequência da obra do Centro de Artes.
- Aprovado o acerto de contas decorrente do arrendamento de salas na 
Ancorope para alojamento temporário de idosos da Santa Casa.
- Aprovada compensação por diminuição de área de construção com 
os promotores do Loteamento das Percebeiras.
- Aprovada a contratação de leasing para Carregador Multifunções à 
Caixa Leasing.
- Aprovada a contratação de leasing para aquisição de camião com 
caixa à Caixa Leasing.
- Aprovada a contratação de leasing para aquisição de dois mini-bus ao 
Banco Totta & Açores.

Sines, 11 de Julho de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 78-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 20 de Julho de 2005 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário aos Bombeiros 
Voluntários de Sines no valor de 3 350 euros, para reparação de 
Auto-Tanque.
- Deliberado proibir estacionamento de caravanas junto à Praia 
Grande de Porto Covo.
- Aprovado protocolo de colaboração entre a Câmara e o Instituto de 
Segurança para a Higiene e Saúde no Trabalho.
- Deliberado que seja a Associação dos Serviços Sociais dos 
Trabalhadores a negociar a colocação e equipamento de máquinas 
dispensadoras de bebidas para os diversos edifícios dos serviços 
Municipais.

Sines, 25 de Julho de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 83/2005

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 03 Agosto de 
2005 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Ratificado o teor do Edital da Feira de Agosto.
- Deliberado por unanimidade que o Município manterá à sua 
guarda o tesouro do Gaio, até serem resolvidas as questões legais 
sobre a sua propriedade.
- Deliberado felicitar os atletas de Sines, Nicole Pacheco e João 
Paulo Paias pelas vitórias nas suas modalidades.
- Aprovado voto de reconhecimento a todos os trabalhadores da 
autarquia envolvidos na 7ª Edição do Festival de Músicas do 
Mundo, pelo grande êxito da iniciativa.
- Aprovada a adaptação de estatutos da AMDS a Associação de Fins 
Específicos.
- Aprovada a quota para 2005 à Associação Porta Atlântica.
- Aprovada a proposta do Sr. Presidente da C.M.S. do protocolo 
entre a C.M.S. e a pintora Graça Morais para a produção de obras de 

arte, pintura de quadros, telas e desenhos para uma grande 
exposição de sua autoria a realizar no Centro de Artes na 
inauguração do Auditório/Centro de Artes a 17 de Setembro/2005. 
- Deliberado por unanimidade, a atribuição de subsídio 
extraordinário ao Clube de Natação do Litoral Alentejano no valor de 
1.250 Euros para apoio à realização da 3ª Prova de Mar.
- Aprovado por unanimidade o Acordo de Fornecimento de água 
para consumo humano, à localidade do Paiol, com a Empresa 
Águas de Santo André.
 
Sines, 8 de Agosto de 2005
Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 85/2005

Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, torna público que nos termos da Lei 22/99 de 21 de 
Novembro se encontram abertas inscrições, para a: 
Constituição de Bolsa de Agentes Eleitorais

de forma a assegurar o bom funcionamento das Secções de voto 
para o próximo acto eleitoral destinado a eleger os órgãos 
representativos das Autarquias Locais que terá lugar no próximo dia 
9 de Outubro de 2005.
As inscrições poderão ter lugar, no prazo de 15 dias úteis, na 
Câmara Municipal, na Secção de Expediente Geral, na Junta de 
Freguesia de Sines e Junta de Freguesia de Porto Covo, até ao 
próximo dia 9 de Setembro de 2005.
Aos Agentes seleccionados para a composição das Secções de 
Voto será atribuída uma gratificação de 70,50 Euros.

Sines, 19 de Agosto de 2005

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

INFORMAÇÃO OFICIAL

Conjunto de pedras visigóticas, um dos tesouros do museu.

Transportes públicos 
urbanos em Setembro
O sistema de transportes urbanos do município ligará as zonas mais periféricas da cidade aos 
seus principais equipamentos e espaços públicos através de dois mini-autocarros.

O SISTEMA de transportes 
públicos urbanos promovido 
pelo município de Sines 
começará a funcionar, de 
acordo com a previsão da 
Câmara, ainda durante o 
mês de Setembro. 
  “Houve um atraso na 
entrega dos autocarros, que 
estava prevista para o início 
de Julho, e que fez com que 
ainda não estejam na 
estrada, o que me custa. 
Neste momento já temos o 
primeiro dos dois veículos e 
está a proceder-se ao 

licenciamento para a sua circulação. Logo que esteja pronto, o 
sistema começará a funcionar”, afirmou o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho.
   O sistema de transportes urbanos do município será servido por 
dois mini-buses com 30 lugares cada e representa um 
investimento à partida de 180 mil euros.
 “O transporte ligará todos os bairros, especialmente os 
periféricos, aos pontos principais da cidade, nomeadamente aos 
Paços do Concelho, ao Centro de Saúde, ao Mercado, à ZIL 2, às 
Piscinas, às escolas, etc. No Verão, pretende-se que o circuito 
passe pela Praia Vasco da Gama e eventualmente também pela 
Praia de São Torpes”, afirmou o presidente.
  O autarca adiantou ainda a intenção de serem criados passes 
especiais para a população idosa e carenciada.

Um dos mini-buses que servirão
o sistema de transportes urbanos municipal.
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João Paias e Joana Vilhena
campeões nacionais de natação
João Paias bateu também o record nacional infantil B dos 200m costas.

João Paias Joana Vilhena

OS ATLETAS João Paias e Joana Vilhena, do Clube de Natação 
do Litoral Alentejano, sagraram-se campeões nacionais, nos 
campeonatos de Verão (infantis e juvenis), realizados em 
Coimbra entre 22 e 24 de Julho.
  João Paias foi mesmo bi-campeão nacional (100 e 200m 
costas), conseguindo também a prata nos 400m livres e o bronze 
nos 100 e 200m livres. 
  Nos regionais realizados no início do mês de Julho, em Rio 
Maior, onde o CNLA conquistou 27 títulos regionais, o atleta já 
tinha obtido um feito único na história da natação do Alentejo 
Litoral, estabelecendo o novo record nacional infantil B dos 200m 
costas em 2m26s18. Esta marca estava na posse de um atleta 
do Sporting Clube de Portugal há 14 anos.
  Joana Vilhena foi campeã nacional nos 200m estilos, vice-
campeã nos 400m estilos e terceira classificada nos 100m 
mariposa e nos 200m bruços.
  As nove medalhas conquistadas colocaram o CNLA como o 
terceiro clube mais medalhado nos Campeonatos, tomando 
como referência os escalões de Infantis A femininos e Infantis B 
masculinos.
  A infantil do Vasco da Gama Atlético Clube Joana Santa marcou 
com qualidade a passagem do clube pelos nacionais de Coimbra 
com a obtenção de quatro sétimos lugares.
  O salto de João Paias. Natural de Sines, João Paias, com 13 
anos de idade, é um bom aluno do 8.º ano de escolaridade. Este 
eventual futuro engenheiro civil tem mais de 60 medalhas 
conquistadas na sua carreira, mas 2005 é o ano que marca o seu 
salto com jovem competidor. Nos nacionais conseguiu a proeza 
(assinalada com uma felicitação da CMS, na sua reunião de 3 de 
Agosto) de, em todas as cinco vezes que nadou, conseguir uma 
medalha. Com o sonho de um dia chegar ao Jogos Olímpicos 
matizado por um saudável realismo sobre a possibilidade de 
fazer uma carreira como desportista em Portugal, a sua 
preocupação é continuar a trabalhar, treinando cerca de 20 horas 
por semana para conseguir os seus objectivos. 
   Joana dourada. Joana Vilhena, jovem sineense de 13 anos, 

estuda no 8.º ano de escolaridade e um dia gostaria de ser 
investigadora científica. Um dos lados importantes da sua vida 
é, desde há vários anos, também a natação. A competir desde a 
época 2000-2001, Joana já participou em mais de 30 provas, 
entre campeonatos zonais, regionais, nacionais, meetings em 
Portugal e em Espanha. Sagrou-se pela primeira vez campeã 

nacional no dia 23 de Julho de 2004, na Póvoa de Varzim, na 
prova de 200 metros bruços do grupo de idade G3. Em 
Fevereiro de 2005, integra a equipa do CNLA que consegue a 
subida à II Divisão Nacional de Clubes. É novamente campeã 
nacional em Julho último. Em 25 de Abril último recebeu a 
medalha dourada de mérito desportivo municipal.

Câmara congratula Nicole
Pacheco pelo feito histórico
Nicole conquistou a medalha de prata nos mundiais de duplo-mini trampolim.

SINES tem, desde dia 17 de Julho, uma vice-campeã 

mundial sénior de uma modalidade olímpica, o duplo-

mini trampolim, conforme noticiado no Sineense #43. 

  Nicole Pacheco, atleta do Ginásio Clube de Sines, 

consegue aos 18 anos, com a sua prata nos Jogos 

Mundiais de Duisburg, Alemanha, um dos maiores 

feitos da história do desporto sineense e da ginástica 

portuguesa. 

  A proeza foi assinalada com uma nota de congra-

tulação da Câmara Municipal de Sines aprovada na 

sessão de câmara de 3 de Agosto de 2005.

  Nicole Pacheco, nascida a 5 de Novembro de 1987, é 

uma das mais destacadas ginastas portuguesas na 

modalidade de trampolins. 

  Formada no Ginásio Clube de Sines, de que é atleta 

desde os oito anos, esta futura fisioterapeuta conta no 

currículo desportivo com inúmeros títulos distritais, 

regionais e nacionais, participações com vitórias em 

meetings internacionais, um quinto lugar num 

campeonato do mundo júnior, dois vice-campeonatos 

da Europa de Esperanças e agora a prata mundial 

sénior, numa prova onde foi também a melhor 

europeia.

  O sonho desta atleta, medalha dourada de mérito 

desportivo municipal, de participar nos Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008, está a um passo de se 

poder concretizar.

Ouro belga 
para José Gonçalves
Outro atleta do Ginásio Clube de Sines com uma performance 
recente de destaque é o juvenil José Gonçalves. Nos dias 5 e 6 
de Agosto, na Bélgica, realizou-se a Flanders Cup e, na estreia 
internacional, o jovem conseguiu logo ser o melhor na sua prova 
na modalidade de tumbling. Com este resultado, José 
Gonçalves entrou também na equipa nacional da modalidade e 
perspectiva-se a sua participação em dois campeonatos da 
Europa consecutivos. O Ginásio Clube de Sines tem neste 
momento oito ginastas a participar em trabalhos de equipas 
nacionais portuguesas e José é o primeiro no tumbling.

Nicole Pacheco.

José Gonçalves.
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