
A Câmara de Sines organiza, entre 10 e 
15 de Outubro, a 1.ª Feira do Emprego, 
da Formação e do Empreendedorismo 
do Litoral Alentejano. A iniciativa, que 
contará com espaços de exposição das 
entidades participantes e vários 
momentos de reflexão, procura 
dinamizar o mercado de trabalho do 
Litoral Alentejano, dar a conhecer os 
seus principais agentes/interlocutores, 
discutir o fenómeno do emprego e 
desemprego na região e preparar os 
jovens para os desafios actuais e futuros 
do mercado de trabalho. PÁG. 3

FEIRA DO EMPREGO E 
EMPREENDEDORISMO

A Capela da Misericórdia acolhe, desde 
17 de Julho, o Museu de Sines, com 
espólio do Museu Arqueológico 
Municipal, Museu de História Natural e 
a doação de José Miguel da Costa, 
permitindo mostrar as peças mais 
significativas das colecções enquanto 
decorre a recuperação e adaptação do 
Castelo para funções museológicas e 
Casa Vasco da Gama, com conclusão 
prevista em 2009. O Tesouro do Gaio, o 
conjunto de cantarias visigóticas e a 
colecção de obras de arte são alguns dos 
motivos de visita. PÁGS. 7-8

MUSEU DE SINES 
INAUGURADO

Os trabalhos de revisão do Plano 
Director Municipal de Sines tiveram 
início, dia 21 de Junho, com a assinatura 
de um protocolo com o Instituto 
Superior Técnico. O protocolo prevê a 
prestação de assessoria técnica e científica 
pelo IST ao município na revisão do 
PDM, mas também noutros domínios do 
planeamento, ordenamento do território 
e urbanismo, bem como em matéria de 
ambiente, em particular na avaliação de 
impacte ambiental dos projectos 
industriais e na formulação de políticas 
sectoriais neste domínio. PÁGS. 18-19

REVISÃO DO PDM
ARRANCOU
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Com um total acumulado de entre 75 mil e 80 mil espectadores, o 
Festival Músicas do Mundo 2007 foi o mais participado de sempre. 
O extraordinário final proporcionado pelo grupo Gogol Bordello 
coroou de glória a nona edição daquele que muitos consideram o 
melhor festival de música do país. Págs. 8-13

«O melhor
festival
português»

Álvaro Costa, Antena 1
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O Verão em Sines e 
os próximos desafios

Informações úteis

Qual é o contacto central da Câmara?
Câmara Municipal de Sines
Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
Email info@mun-sines.pt
Site www.mun-sines.pt
Dias úteis, 9h00 às 17h00

Quero enviar correspondência postal para a 
Câmara. Como faço?
Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do 
Concelho, no Largo Ramos Costa. Se sabe a que 
serviço se quer dirigir, coloque-o precedido de 
“A/C” na segunda linha do endereço.

Que informação devo colocar em toda a 
correspondência escrita?
Toda a correspondência (mesmo a electrónica) 
deve vir identificada com o nome, morada e 
número de contribuinte do remetente, porque só 
assim será possível o seu registo de expediente.

Quais os contactos de cada edifício camarários 
e dos serviços albergados?

PAÇOS DO CONCELHO
Largo Ramos Costa - 7520 Sines
Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022

Câmara organiza feira sobre 
emprego e empreendedorismo
Jovens, estudantes, desempregados e empregadores são os principais destinatários da 1.ª Feira do Emprego, da 
Formação e do Empreendedorismo do Litoral Alentejano, que decorre no Centro de Artes de Sines, em Outubro.

A CÂMARA Municipal de Sines organiza, 
entre 10 e 15 de Outubro, no Centro de 
Artes de Sines, a 1.ª Feira do Emprego, da 
Formação e do Empreendedorismo do Lito-
ral Alentejano.
  A iniciativa, que contará com espaços de 
exposição das entidades participantes e vári-
os momentos de reflexão, tem como objec-
tivos dinamizar o mercado de trabalho do 
Litoral Alentejano, dar a conhecer os seus 
principais agentes/interlocutores, discutir 
o fenómeno do emprego e desemprego na 
região e preparar os jovens para os desafios 
actuais e futuros do mercado de trabalho 
do Alentejo Litoral.
  Jovens, desempregados, formandos, estu-
dantes, empregadores e empresas são os 
principais públicos-alvo da feira.

Aproveitar oportunidades criadas 
com novos investimentos
O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho mostra-se ambicio-
so sobre o alcance da iniciativa - que pre-
tende que ganhe periodicidade anual - e 
liga-o à criação, em curso, do Centro de 
Incubação de Empresas de Base Tecnológi-
ca, esforços articulados na promoção de 
emprego e riqueza no concelho e na região.
  “Com as perspectivas de investimento 
para Sines na indústria e, sobretudo, nas 
novas zonas logísticas, as verdadeiras cria-
doras de emprego, a Câmara está a agir para 
que se dê prioridade no recrutamento de 
jovens de Sines e do Litoral Alentejano para 
os novos postos de trabalho”, afirma. 
  “É preciso sensibilizar os empregadores 

para a necessidade e o dever de recorrer ao 
mercado de emprego local, mas também ori-
entar e estimular os jovens para a sua devida 
formação, qualificação e capacidade de 
empreender. É para isso que a feira, com o 
apoio de alguns agentes locais, como o 

Instituto do Emprego e da Formação Profis-
sional, a API Parques, o “Programa 
LEADER +” e outras empresas e institui-
ções, nomeadamente de ensino superior, tec-
nológico e profissional, com as quais temos 
parcerias, pretende contribuir”, acrescenta.

  Especialmente preocupante, o desemprego 
feminino merecerá uma atenção especial na 
feira. “Não faz sentido que as empresas não se 
abram ao emprego feminino. As mulheres 
podem perfeitamente desempenhar funções 
na plataforma industrial e portuária de Sines, 
nomeadamente como operadoras de exteri-
or, instrumentistas, entre muitas outras”.

Mercado de trabalho analisado
em “workshops temáticos”
Para mostrar as oportunidades de emprego e 
formação na região, está prevista a presença 
na feira de expositores da Câmara Municipal 
de Sines e de entidades como gabinetes de 
apoio ao empresário da região, instituições 
de ensino superior, instituições de ensino tec-
nológico e profissional, instituições milita-
res, outras entidades formadoras e de apoio 
ao empreendedorismo empresarial, empre-
sas de trabalho temporário, IEFP, INFTUR e 
agências e associações de desenvolvimento 
local e regional. 
  A área expositiva da feita estará aberta entre 
as 14h30 e as 20h00.
  Dias 10, 12 e 15 de Outubro realizam-se 
“workshops” onde será analisado o mercado 
de trabalho do Alentejo Litoral e as suas opor-
tunidades de emprego actuais e futuras nas 
áreas da indústria, energia e logística (dia 
10), do empreendedorismo e qualificação 
(dia 12) e do turismo (dia 15).
  O programa detalhado da feira, que conta 
com o apoio financeiro do “Programa Lea-
der+”, estará disponível, brevemente, no site 
www.mun-sines.pt.

atendimento@mun-sines.pt
accaosocial@mun-sines.pt
gabinete.apoio@mun-sines.pt
aprovisionamento@mun-sines.pt
contabilidade@mun-sines.pt
cultura@mun-sines.pt
educacao@mun-sines.pt
gepc@mun-sines.pt
expgeral@mun-sines.pt
sectorfinanceiro@mun-sines.pt
girp@mun-sines.pt
Informatica@mun-sines.pt
juridico@mun-sines.pt
patrimonio@mun-sines.pt
recursoshumanos@mun-sines.pt
taxas@mun-sines.pt
tesouraria@mun-sines.pt

EDIFÍCIO TÉCNICO DE SÃO MARCOS
Rua N.ª Sr.ª dos Remédios - 7520 Sines
Tel. 269 860 000 - Fax 269 860 019

gae@mun-sines.pt
fiscal_obras@mun-sines.pt
dgu@mun-sines.pt
dpot@mun-sines.pt
turismo@mun-sines.pt
sau@mun-sines.pt

EDIFÍCIO DO DEP.  OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ZIL 2 - 7520 Sines
Tel. 269 630 230 - Fax 269 630 239

doa@mun-sines.pt
aguas@mun-sines.pt
gab_ambiente@mun-sines.pt 
fiscalizacao.municipal@mun-sines.pt

Qual é o horário de abertura dos serviços?
Atendimento Geral | Dias úteis, 9h00-17h00
Tesouraria | Dias úteis, 9h00-15h30
Águas - DOSU | Dias úteis, 9h00-15h30 
Obras (Ed. Técn.) | Dias úteis, 9h00-15h00

Quando se realizam as reuniões de câmara?
A Câmara realiza duas reuniões mensais, na primeira 
e terceira quinta-feira de cada mês, às 14h00, nos 
Paços do Concelho. A segunda reunião mensal é 
pública. As próximas reuniões públicas realizam-se 
nos dias 20 de Setembro e 18 de Outubro.

Como participar num reunião pública?
No início dos trabalhos da reunião pública, o público 
presente pode solicitar os esclarecimentos que 
entender, que lhe serão prestados pelos membros do 
executivo nessa mesma reunião, ou cuja resposta 
será enviada aos cidadãos no caso de não estarem 
reunidas condições para ser imediata. O público 
pode assistir aos restantes trabalhos da reunião.

Onde consulto as actas das deliberações? 
As actas são disponibilizadas, em formato .pdf, no 
site municipal, onde existe um arquivo com as 
actas desde 1990. Pode também consultar as actas 
directamente na Secção de Expediente Geral.

Preciso de falar com o presidente ou um 
vereador. Quando é o atendimento?
O horário de atendimento dos membros do 
executivo é o seguinte:
- Manuel Coelho, presidente: terças, 14h
- Albino Roque, vice-presidente: terças, 14h
- Carmem Francisco, vereadora: terças, 14h
- Marisa Santos, vereadora: terças, 14h
- António Nogueira, vereador: terças, 14h
- Carlos Silva, vereador: segundas, 17h-18h
- Nuno Mascarenhas, vereador: seg., 17h-18h

Como faço para marcar o atendimento?
O Gabinete da Presidência (tel. 269 630 608; email 
gabinete.apoio@mun-sines.pt) recebe as 
marcações para o atendimento do presidente e 
vereadores, com excepção da vereadora Marisa 
Santos, cuja marcação é feita no Edifício Técnico - 
S. Marcos (tel. 269 860 002; laura@mun-sines.pt), 
onde também se realizam as suas reuniões.

(*) Nota, devido às mudanças introduzidas no 
Regulamento Interno dos Serviços Municipais, os 
endereços de email fornecidos serão sujeitos a 
alterações nos próximos meses.

Terminada a época do Verão, preparamo-nos 
para um novo período de trabalho com novos 
projectos e actividades ao serviço das pessoas 
e do concelho. O Verão significou férias, espe-
cialmente, para crianças e jovens estudantes. 
Um período de descanso, retemperador de 
energias e novos contactos e descobertas. É 
claro que boa parte das pessoas ainda não con-
seguem fazer férias por falta de meios ou de 
condições, mas esse é um assunto que não é 
possível tratar devidamente neste espaço.

Sines teve uma época de Verão com realiza-
ções e acontecimentos de grande importância 
e de relevante interesse para a cidade e o muni-
cípio.
  A Câmara realizou o Passeio da Primavera 
dos idosos, com a participação de mais de 
1000 pessoas, que tiveram oportunidade de 
visitar o Palácio de Queluz, vila e Serra de Sin-
tra, Cabo da oca, Serra da Arrábida, e de con-
fraternizar.
  Realizámos, com êxito comprovado, a “gas-
tronomia / tasquinhas”, pela primeira vez na 
Avenida Vasco da Gama. Esta opção revelou-
se uma medida acertada, pois constatou-se 
que é um espaço apropriado para estas inicia-
tivas, pela sua localização e enquadramento.
  Foi uma oportunidade para confirmarmos 
que a Avenida Vasco da Gama tem as potenci-
alidades, a nobreza e a beleza para ser um espa-
ço de actividades culturais, desportivas, de 
lazer, de restauração, feiras temáticas, etc., de 
extraordinário interesse e importância para 
as pessoas, para o comércio local e para a dina-
mização da nossa cidade. A avenida é, em 
suma, um espaço de recepções, um fórum de 
encontros, um grande salão de festas, que só 
precisa de um projecto de grande fôlego que o 
qualifique, enquadre e articule com a zona his-
tórica e a envolvente marítima. Estamos 
empenhados e comprometidos com esse pro-
jecto e oportunamente daremos conta das 
propostas a realizar.
  Entretanto, vamos preparar melhor as pró-
ximas realizações na Avenida, com mais e 

melhores condições e meios, sempre com a 
preocupação de evitar incómodos às pessoas 
residentes na proximidade, nomeadamente 
ruído nocturno e procurando harmonizar 
estas iniciativas com circulação de automóve-
is ligeiros. 

Realizámos em Julho o 9.º FMM, o maior e 
mais belo de sempre. Este novo FMM realiza-
do no Castelo, Centro de Artes, Porto Covo e 
Avenida da Praia foi uma festa abrangente, 
avassaladora, que encheu Porto Covo e Sines 
de música e de milhares de visitantes de todas 
as idades, condições sociais e culturais; que 
dinamizou o comércio local; que faz de Sines 
um local de marca, com acontecimentos que 
projectam esta cidade e o nosso território no 
país e no estrangeiro. Os meus sinceros agra-
decimentos aos trabalhadores da Câmara e da 
Junta de Freguesia de Porto Covo, que se 
empenharam na organização e realização des-
ta festa (que teve os elogios unânimes da 
comunicação social e dos participantes), mas 
também ao povo de Sines, pela forma acolhe-
dora e afável com que recebeu esta festa. Esta-
mos todos de parabéns e vamos preparar o 
10.º FMM para 2008!
  Ainda em Julho, inaugurámos o núcleo do 
Museu de Sines, na Capela da Misericórdia, 
um acontecimento a registar pelo seu signifi-
cado. Trata-se de um espaço a visitar para des-

cobrir e rever a nossa história milenar.
  Em Agosto, realizaram-se as Festas de Nossa 
Senhora das Salas e de Porto Covo, motivo de 
regozijo dos pescadores e da população. A 
Câmara apoiou e colaborou na realização des-
tas festas, mantendo a sua atitude e prática de 
cooperação e parceria com estas realizações 
populares. O meu reconhecimento à Comis-
são das Festas da Senhora das Salas e à Junta de 
Freguesia de Porto Covo.

O Porto de Contentores recebeu em Agosto o 
maior navio de carga de contentores jamais 
aportado aos nossos portos. Este importante 
acontecimento significa que temos um porto 
com condições de acesso, fundura e meios 
para navios desta envergadura e significa tam-
bém que há condições para desenvolvê-lo e 
ampliá-lo, transformando-o no maior porto 
de mercadorias contentorizadas ou a granel do 
nosso país e um grande porto europeu e à esca-
la mundial, o que é decisivo para o desenvolvi-
mento do país e de Sines.

Um curto enfoque no futuro próximo:

  1. Vamos iniciar o novo ano escolar. Já nos 
reunimos com os responsáveis das escolas e 
estamos preparados para garantir condições 
de um bom ano escolar para as crianças e 
jovens de Sines;
  2. Lançámos o concurso para a construção do 
novo Centro de Incubação de Empresas de 
Base Tecnológica, na ZIL 2. Trata-se de um 
grande projecto em associação com os Institu-
tos Politécnicos de Setúbal e de Beja e com as 
Universidade de Évora e do Algarve. Conta-
mos com as grandes e médias empresas e asso-
ciações de empresas, com a APS, com a API 
Parques, para associados deste projecto que 
irá servir os jovens e as micro e pequenas 
empresas de Sines e da região. Prevê-se a con-
clusão das obras em Junho de 2008.
  3. Vamos realizar a Feira do Emprego e do 
Empreendedorismo, entre 10 e 15 de Outu-
bro, uma iniciativa voltada para os jovens, 

com os objectivos de debatermos as questões e 
problemas do emprego, da formação e da quali-
ficação profissional, da criação de meios para 
um melhor acesso aos novos empregos relacio-
nados com os investimentos previstos, além 
das questões do empreendedorismo, do tecido 
e dinamização empresarial de Sines e da região. 
Espero a participação dos jovens de Sines. É 
tempo e é oportuno tratarmos destas questões, 
o que significa procurar resolver problemas e 
prepararmos um futuro melhor com mais 
emprego e qualidade de vida (como costumo 
dizer, a qualidade de vida começa no emprego 
qualificado).
  4. Estamos a iniciar o processo de revisão do 
Plano Director Municipal (PDM). Temos uma 
equipa constituída e o empenhamento dos ser-
viços e técnicos da Câmara. Trata-se de uma 
das questões mais importantes para a vida e o 
futuro do município. Estamos numa fase cruci-
al da vida e do desenvolvimento de Sines. É fun-
damental e determinante ter (além das ideias e 
da vontade) um bom planeamento do territó-
rio, assente num instrumento orientador e um 
garante das boas opções na valorização do terri-
tório, na tomada de decisões para investimen-
tos e infra-estruturas, nas relações com os terri-
tórios circundantes. Em suma: garantir um 
desenvolvimento sustentado e sustentável a par-
tir dos nossos recursos: do mar (pesca e portos), 
das plataformas logísticas e industriais, do 
turismo, dos recursos tecnológicos e do conhe-
cimento. Este é um grande desafio a que deve-
mos responder com ousadia, determinação, 
inteligência e com a procura da participação de 
todos, para conseguirmos as melhores soluções 
possíveis. Vamos, oportunamente, apresentar 
um plano e programação para a participação de 
entidades, instituições, associações e a popula-
ção em geral.

Espero, de todos, uma manifestação de interes-
se pelas questões apresentadas (e todas as que 
considerem oportunas) para o desenvolvimen-
to e afirmação de Sines.

Centro de Artes em selo
O equipamento sineense é uma das 10 obras fundamentais da arquitectura portuguesa do pós-25 de Abril incluídas na 
colecção de selos lançada pelos CTT no final de Maio.

O CENTRO de Artes de Sines é uma das 
obras emblemáticas da arquitectura con-

temporânea portuguesa escolhidas 
para figurar num conjunto de 10 
novos selos dos CTT - Correios de 
Portugal a circular desde 31 de 
Maio.
  Para a elaboração destes selos, os 
Correios de Portugal solicitaram o 
apoio científico da Ordem dos 
Arquitectos, que delegou em dois 
arquitectos, um do norte do país e 
outro do sul, a escolha de dez obras 
que exemplificassem o percurso da 
arquitectura portuguesa posterior a 
25 de Abril de 1974. 

  “A escolha recaiu sobre conjuntos urbanos 
ou edifícios singulares que possuem uma cla-

ra visibilidade pública e que documentam 
períodos particulares da contemporaneida-
de portuguesa, procurando ainda uma 
representação razoavelmente repartida 
pelas três décadas analisadas”, diz o comuni-
cado sobre a nova colecção disponível no 
site dos CTT.

Outras obras figuradas na colecção
Além do Centro de Artes de Sines, dos 
irmãos Aires Mateus, foram produzidos 
selos onde figuram o Pavilhão de Portugal 
(Álvaro Siza), o Museu Marítimo de Ílhavo 
(ARX Portugal), o Centro de Docu-
mentação do Palácio de Belém (Carrilho da 
Graça), o Estádio Municipal de Braga (Sou-

to Moura), a Biblioteca José Saramago (Fer-
nando Martins), a Casa dos 24 (Fernando 
Távora), o Centro de Coordenação e Con-
trolo Marítimo do Porto de Lisboa (Gonçalo 
Byrne), o Centro de Artes Visuais de Coim-
bra, e a Escola Superior de Artes e Design, 
ESAD, construída nas Caldas da Rainha 
segundo projecto de Vítor Figueiredo.
   Os selos, com um valor de 30 cêntimos, 
tiveram concepção gráfica de João Machado, 
que trabalhou sobre fotografias de Christian 
Ritchers, Daniel Malhão, Francisco Almeida 
Dias, KME/Carl Lang, Luís Ferreira Alves, 
Maria Timóteo e Rui Morais de Sousa.

As zonas logísticas de apoio ao porto de contentores são uma das grandes oportunidades de criação de emprego em Sines.
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Câmara. Como faço?
Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do 
Concelho, no Largo Ramos Costa. Se sabe a que 
serviço se quer dirigir, coloque-o precedido de 
“A/C” na segunda linha do endereço.

Que informação devo colocar em toda a 
correspondência escrita?
Toda a correspondência (mesmo a electrónica) 
deve vir identificada com o nome, morada e 
número de contribuinte do remetente, porque só 
assim será possível o seu registo de expediente.
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Formação e do Empreendedorismo do Litoral Alentejano, que decorre no Centro de Artes de Sines, em Outubro.

A CÂMARA Municipal de Sines organiza, 
entre 10 e 15 de Outubro, no Centro de 
Artes de Sines, a 1.ª Feira do Emprego, da 
Formação e do Empreendedorismo do Lito-
ral Alentejano.
  A iniciativa, que contará com espaços de 
exposição das entidades participantes e vári-
os momentos de reflexão, tem como objec-
tivos dinamizar o mercado de trabalho do 
Litoral Alentejano, dar a conhecer os seus 
principais agentes/interlocutores, discutir 
o fenómeno do emprego e desemprego na 
região e preparar os jovens para os desafios 
actuais e futuros do mercado de trabalho 
do Alentejo Litoral.
  Jovens, desempregados, formandos, estu-
dantes, empregadores e empresas são os 
principais públicos-alvo da feira.

Aproveitar oportunidades criadas 
com novos investimentos
O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho mostra-se ambicio-
so sobre o alcance da iniciativa - que pre-
tende que ganhe periodicidade anual - e 
liga-o à criação, em curso, do Centro de 
Incubação de Empresas de Base Tecnológi-
ca, esforços articulados na promoção de 
emprego e riqueza no concelho e na região.
  “Com as perspectivas de investimento 
para Sines na indústria e, sobretudo, nas 
novas zonas logísticas, as verdadeiras cria-
doras de emprego, a Câmara está a agir para 
que se dê prioridade no recrutamento de 
jovens de Sines e do Litoral Alentejano para 
os novos postos de trabalho”, afirma. 
  “É preciso sensibilizar os empregadores 

para a necessidade e o dever de recorrer ao 
mercado de emprego local, mas também ori-
entar e estimular os jovens para a sua devida 
formação, qualificação e capacidade de 
empreender. É para isso que a feira, com o 
apoio de alguns agentes locais, como o 

Instituto do Emprego e da Formação Profis-
sional, a API Parques, o “Programa 
LEADER +” e outras empresas e institui-
ções, nomeadamente de ensino superior, tec-
nológico e profissional, com as quais temos 
parcerias, pretende contribuir”, acrescenta.

  Especialmente preocupante, o desemprego 
feminino merecerá uma atenção especial na 
feira. “Não faz sentido que as empresas não se 
abram ao emprego feminino. As mulheres 
podem perfeitamente desempenhar funções 
na plataforma industrial e portuária de Sines, 
nomeadamente como operadoras de exteri-
or, instrumentistas, entre muitas outras”.

Mercado de trabalho analisado
em “workshops temáticos”
Para mostrar as oportunidades de emprego e 
formação na região, está prevista a presença 
na feira de expositores da Câmara Municipal 
de Sines e de entidades como gabinetes de 
apoio ao empresário da região, instituições 
de ensino superior, instituições de ensino tec-
nológico e profissional, instituições milita-
res, outras entidades formadoras e de apoio 
ao empreendedorismo empresarial, empre-
sas de trabalho temporário, IEFP, INFTUR e 
agências e associações de desenvolvimento 
local e regional. 
  A área expositiva da feita estará aberta entre 
as 14h30 e as 20h00.
  Dias 10, 12 e 15 de Outubro realizam-se 
“workshops” onde será analisado o mercado 
de trabalho do Alentejo Litoral e as suas opor-
tunidades de emprego actuais e futuras nas 
áreas da indústria, energia e logística (dia 
10), do empreendedorismo e qualificação 
(dia 12) e do turismo (dia 15).
  O programa detalhado da feira, que conta 
com o apoio financeiro do “Programa Lea-
der+”, estará disponível, brevemente, no site 
www.mun-sines.pt.

atendimento@mun-sines.pt
accaosocial@mun-sines.pt
gabinete.apoio@mun-sines.pt
aprovisionamento@mun-sines.pt
contabilidade@mun-sines.pt
cultura@mun-sines.pt
educacao@mun-sines.pt
gepc@mun-sines.pt
expgeral@mun-sines.pt
sectorfinanceiro@mun-sines.pt
girp@mun-sines.pt
Informatica@mun-sines.pt
juridico@mun-sines.pt
patrimonio@mun-sines.pt
recursoshumanos@mun-sines.pt
taxas@mun-sines.pt
tesouraria@mun-sines.pt

EDIFÍCIO TÉCNICO DE SÃO MARCOS
Rua N.ª Sr.ª dos Remédios - 7520 Sines
Tel. 269 860 000 - Fax 269 860 019

gae@mun-sines.pt
fiscal_obras@mun-sines.pt
dgu@mun-sines.pt
dpot@mun-sines.pt
turismo@mun-sines.pt
sau@mun-sines.pt

EDIFÍCIO DO DEP.  OBRAS E AMBIENTE
ZIL 2 - 7520 Sines
Tel. 269 630 230 - Fax 269 630 239

doa@mun-sines.pt
aguas@mun-sines.pt
gab_ambiente@mun-sines.pt 
fiscalizacao.municipal@mun-sines.pt

Qual é o horário de abertura dos serviços?
Atendimento Geral | Dias úteis, 9h00-17h00
Tesouraria | Dias úteis, 9h00-15h30
Águas - DOSU | Dias úteis, 9h00-15h30 
Obras (Ed. Técn.) | Dias úteis, 9h00-15h00

Quando se realizam as reuniões de câmara?
A Câmara realiza duas reuniões mensais, na primeira 
e terceira quinta-feira de cada mês, às 14h00, nos 
Paços do Concelho. A segunda reunião mensal é 
pública. As próximas reuniões públicas realizam-se 
nos dias 20 de Setembro e 18 de Outubro.

Como participar num reunião pública?
No início dos trabalhos da reunião pública, o público 
presente pode solicitar os esclarecimentos que 
entender, que lhe serão prestados pelos membros do 
executivo nessa mesma reunião, ou cuja resposta 
será enviada aos cidadãos no caso de não estarem 
reunidas condições para ser imediata. O público 
pode assistir aos restantes trabalhos da reunião.

Onde consulto as actas das deliberações? 
As actas são disponibilizadas, em formato .pdf, no 
site municipal, onde existe um arquivo com as 
actas desde 1990. Pode também consultar as actas 
directamente na Secção de Expediente Geral.

Preciso de falar com o presidente ou um 
vereador. Quando é o atendimento?
O horário de atendimento dos membros do 
executivo é o seguinte:
- Manuel Coelho, presidente: terças, 14h
- Albino Roque, vice-presidente: terças, 14h
- Carmem Francisco, vereadora: terças, 14h
- Marisa Santos, vereadora: terças, 14h
- António Nogueira, vereador: terças, 14h
- Carlos Silva, vereador: segundas, 17h-18h
- Nuno Mascarenhas, vereador: seg., 17h-18h

Como faço para marcar o atendimento?
O Gabinete da Presidência (tel. 269 630 608; email 
gabinete.apoio@mun-sines.pt) recebe as 
marcações para o atendimento do presidente e 
vereadores, com excepção da vereadora Marisa 
Santos, cuja marcação é feita no Edifício Técnico - 
S. Marcos (tel. 269 860 002; laura@mun-sines.pt), 
onde também se realizam as suas reuniões.

(*) Nota, devido às mudanças introduzidas no 
Regulamento Interno dos Serviços Municipais, os 
endereços de email fornecidos serão sujeitos a 
alterações nos próximos meses.

Terminada a época do Verão, preparamo-nos 
para um novo período de trabalho com novos 
projectos e actividades ao serviço das pessoas 
e do concelho. O Verão significou férias, espe-
cialmente, para crianças e jovens estudantes. 
Um período de descanso, retemperador de 
energias e novos contactos e descobertas. É 
claro que boa parte das pessoas ainda não con-
seguem fazer férias por falta de meios ou de 
condições, mas esse é um assunto que não é 
possível tratar devidamente neste espaço.

Sines teve uma época de Verão com realiza-
ções e acontecimentos de grande importância 
e de relevante interesse para a cidade e o muni-
cípio.
  A Câmara realizou o Passeio da Primavera 
dos idosos, com a participação de mais de 
1000 pessoas, que tiveram oportunidade de 
visitar o Palácio de Queluz, vila e Serra de Sin-
tra, Cabo da oca, Serra da Arrábida, e de con-
fraternizar.
  Realizámos, com êxito comprovado, a “gas-
tronomia / tasquinhas”, pela primeira vez na 
Avenida Vasco da Gama. Esta opção revelou-
se uma medida acertada, pois constatou-se 
que é um espaço apropriado para estas inicia-
tivas, pela sua localização e enquadramento.
  Foi uma oportunidade para confirmarmos 
que a Avenida Vasco da Gama tem as potenci-
alidades, a nobreza e a beleza para ser um espa-
ço de actividades culturais, desportivas, de 
lazer, de restauração, feiras temáticas, etc., de 
extraordinário interesse e importância para 
as pessoas, para o comércio local e para a dina-
mização da nossa cidade. A avenida é, em 
suma, um espaço de recepções, um fórum de 
encontros, um grande salão de festas, que só 
precisa de um projecto de grande fôlego que o 
qualifique, enquadre e articule com a zona his-
tórica e a envolvente marítima. Estamos 
empenhados e comprometidos com esse pro-
jecto e oportunamente daremos conta das 
propostas a realizar.
  Entretanto, vamos preparar melhor as pró-
ximas realizações na Avenida, com mais e 

melhores condições e meios, sempre com a 
preocupação de evitar incómodos às pessoas 
residentes na proximidade, nomeadamente 
ruído nocturno e procurando harmonizar 
estas iniciativas com circulação de automóve-
is ligeiros. 

Realizámos em Julho o 9.º FMM, o maior e 
mais belo de sempre. Este novo FMM realiza-
do no Castelo, Centro de Artes, Porto Covo e 
Avenida da Praia foi uma festa abrangente, 
avassaladora, que encheu Porto Covo e Sines 
de música e de milhares de visitantes de todas 
as idades, condições sociais e culturais; que 
dinamizou o comércio local; que faz de Sines 
um local de marca, com acontecimentos que 
projectam esta cidade e o nosso território no 
país e no estrangeiro. Os meus sinceros agra-
decimentos aos trabalhadores da Câmara e da 
Junta de Freguesia de Porto Covo, que se 
empenharam na organização e realização des-
ta festa (que teve os elogios unânimes da 
comunicação social e dos participantes), mas 
também ao povo de Sines, pela forma acolhe-
dora e afável com que recebeu esta festa. Esta-
mos todos de parabéns e vamos preparar o 
10.º FMM para 2008!
  Ainda em Julho, inaugurámos o núcleo do 
Museu de Sines, na Capela da Misericórdia, 
um acontecimento a registar pelo seu signifi-
cado. Trata-se de um espaço a visitar para des-

cobrir e rever a nossa história milenar.
  Em Agosto, realizaram-se as Festas de Nossa 
Senhora das Salas e de Porto Covo, motivo de 
regozijo dos pescadores e da população. A 
Câmara apoiou e colaborou na realização des-
tas festas, mantendo a sua atitude e prática de 
cooperação e parceria com estas realizações 
populares. O meu reconhecimento à Comis-
são das Festas da Senhora das Salas e à Junta de 
Freguesia de Porto Covo.

O Porto de Contentores recebeu em Agosto o 
maior navio de carga de contentores jamais 
aportado aos nossos portos. Este importante 
acontecimento significa que temos um porto 
com condições de acesso, fundura e meios 
para navios desta envergadura e significa tam-
bém que há condições para desenvolvê-lo e 
ampliá-lo, transformando-o no maior porto 
de mercadorias contentorizadas ou a granel do 
nosso país e um grande porto europeu e à esca-
la mundial, o que é decisivo para o desenvolvi-
mento do país e de Sines.

Um curto enfoque no futuro próximo:

  1. Vamos iniciar o novo ano escolar. Já nos 
reunimos com os responsáveis das escolas e 
estamos preparados para garantir condições 
de um bom ano escolar para as crianças e 
jovens de Sines;
  2. Lançámos o concurso para a construção do 
novo Centro de Incubação de Empresas de 
Base Tecnológica, na ZIL 2. Trata-se de um 
grande projecto em associação com os Institu-
tos Politécnicos de Setúbal e de Beja e com as 
Universidade de Évora e do Algarve. Conta-
mos com as grandes e médias empresas e asso-
ciações de empresas, com a APS, com a API 
Parques, para associados deste projecto que 
irá servir os jovens e as micro e pequenas 
empresas de Sines e da região. Prevê-se a con-
clusão das obras em Junho de 2008.
  3. Vamos realizar a Feira do Emprego e do 
Empreendedorismo, entre 10 e 15 de Outu-
bro, uma iniciativa voltada para os jovens, 

com os objectivos de debatermos as questões e 
problemas do emprego, da formação e da quali-
ficação profissional, da criação de meios para 
um melhor acesso aos novos empregos relacio-
nados com os investimentos previstos, além 
das questões do empreendedorismo, do tecido 
e dinamização empresarial de Sines e da região. 
Espero a participação dos jovens de Sines. É 
tempo e é oportuno tratarmos destas questões, 
o que significa procurar resolver problemas e 
prepararmos um futuro melhor com mais 
emprego e qualidade de vida (como costumo 
dizer, a qualidade de vida começa no emprego 
qualificado).
  4. Estamos a iniciar o processo de revisão do 
Plano Director Municipal (PDM). Temos uma 
equipa constituída e o empenhamento dos ser-
viços e técnicos da Câmara. Trata-se de uma 
das questões mais importantes para a vida e o 
futuro do município. Estamos numa fase cruci-
al da vida e do desenvolvimento de Sines. É fun-
damental e determinante ter (além das ideias e 
da vontade) um bom planeamento do territó-
rio, assente num instrumento orientador e um 
garante das boas opções na valorização do terri-
tório, na tomada de decisões para investimen-
tos e infra-estruturas, nas relações com os terri-
tórios circundantes. Em suma: garantir um 
desenvolvimento sustentado e sustentável a par-
tir dos nossos recursos: do mar (pesca e portos), 
das plataformas logísticas e industriais, do 
turismo, dos recursos tecnológicos e do conhe-
cimento. Este é um grande desafio a que deve-
mos responder com ousadia, determinação, 
inteligência e com a procura da participação de 
todos, para conseguirmos as melhores soluções 
possíveis. Vamos, oportunamente, apresentar 
um plano e programação para a participação de 
entidades, instituições, associações e a popula-
ção em geral.

Espero, de todos, uma manifestação de interes-
se pelas questões apresentadas (e todas as que 
considerem oportunas) para o desenvolvimen-
to e afirmação de Sines.

Centro de Artes em selo
O equipamento sineense é uma das 10 obras fundamentais da arquitectura portuguesa do pós-25 de Abril incluídas na 
colecção de selos lançada pelos CTT no final de Maio.

O CENTRO de Artes de Sines é uma das 
obras emblemáticas da arquitectura con-

temporânea portuguesa escolhidas 
para figurar num conjunto de 10 
novos selos dos CTT - Correios de 
Portugal a circular desde 31 de 
Maio.
  Para a elaboração destes selos, os 
Correios de Portugal solicitaram o 
apoio científico da Ordem dos 
Arquitectos, que delegou em dois 
arquitectos, um do norte do país e 
outro do sul, a escolha de dez obras 
que exemplificassem o percurso da 
arquitectura portuguesa posterior a 
25 de Abril de 1974. 

  “A escolha recaiu sobre conjuntos urbanos 
ou edifícios singulares que possuem uma cla-

ra visibilidade pública e que documentam 
períodos particulares da contemporaneida-
de portuguesa, procurando ainda uma 
representação razoavelmente repartida 
pelas três décadas analisadas”, diz o comuni-
cado sobre a nova colecção disponível no 
site dos CTT.

Outras obras figuradas na colecção
Além do Centro de Artes de Sines, dos 
irmãos Aires Mateus, foram produzidos 
selos onde figuram o Pavilhão de Portugal 
(Álvaro Siza), o Museu Marítimo de Ílhavo 
(ARX Portugal), o Centro de Docu-
mentação do Palácio de Belém (Carrilho da 
Graça), o Estádio Municipal de Braga (Sou-

to Moura), a Biblioteca José Saramago (Fer-
nando Martins), a Casa dos 24 (Fernando 
Távora), o Centro de Coordenação e Con-
trolo Marítimo do Porto de Lisboa (Gonçalo 
Byrne), o Centro de Artes Visuais de Coim-
bra, e a Escola Superior de Artes e Design, 
ESAD, construída nas Caldas da Rainha 
segundo projecto de Vítor Figueiredo.
   Os selos, com um valor de 30 cêntimos, 
tiveram concepção gráfica de João Machado, 
que trabalhou sobre fotografias de Christian 
Ritchers, Daniel Malhão, Francisco Almeida 
Dias, KME/Carl Lang, Luís Ferreira Alves, 
Maria Timóteo e Rui Morais de Sousa.

As zonas logísticas de apoio ao porto de contentores são uma das grandes oportunidades de criação de emprego em Sines.
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Mostra Gastronómica 
na Avenida atrai 20 mil
A nova localização da Mostra Gastronómica “Sines - Alentejo à Mesa”, na Avenida Vasco da Gama, proporcionou-lhe a 
maior adesão de sempre, com cerca de 2000 visitantes diários.

A XII Mostra Gastronómica “Sines, Alen-
tejo à Mesa”, realizada entre 6 e 15 de Julho, 
na Avenida Vasco da Gama, contou com a 
participação de 17 expositores e registou a 
maior adesão de sempre, com uma média 
diária de 2000 visitantes. 
  Este foi o primeiro ano em que o evento 
foi realizado na Avenida Vasco da Gama, 
junto à praia, com uma zona de restauração 
única virada para o mar e um palco para a 
animação diária comum a todos os exposi-
tores. Elementos que na opinião de Marisa 
Santos, vereadora do Turismo na Câmara 
Municipal de Sines, justificam o acréscimo 
de qualidade na iniciativa: “A mudança de 
localização permitiu-nos desenvolver uma 
mostra mais atractiva, com uma ligação 
mais forte ao mar e com melhores acessibi-
lidades, que juntamente com a qualidade 
dos expositores presentes contribuíram 
para o grande sucesso do evento". 
  Para a autarca, a elevada adesão do público 
significa que o mesmo percebeu a mais-
valia e as potencialidades do novo espaço. 
“Veja-se, por exemplo, o caso dos almoços, 
que o ano passado eram o período mais fra-
co e que este ano estiveram sempre cheios”, 
acrescenta. 

Melhorias em 2008
O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, também se mostra 
satisfeito com o sucesso da iniciativa no 
novo local, que para si constitui mais uma 
demonstração das potencialidades da ave-
nida para a recepção de iniciativas de âmbi-
to cultural, desportivo e de lazer durante o 

Verão, estando a autarquia a trabalhar num 
projecto para a sua requalificação neste sen-
tido.
  Para 2008, o autarca promete uma mostra 
na avenida ainda com mais qualidade: 
  “Queremos progredir sobretudo nas infra-
estruturas de águas e esgotos e na disponibi-
lização de mais e melhores casas de banho. 
O prolongamento para o Festival Músicas 
do Mundo e, se se concretizar, também para 

Castelo de Sines 
ganha segunda porta
A obra, concluída em Julho, foi feita numa área da muralha reconstruída nos anos 60 e tem como objectivo dotar o 
Castelo de melhores condições para o seu uso contemporâneo.

O CASTELO de Sines tem, desde Julho, 
uma nova porta na muralha contígua ao 
Largo João de Deus. A obra, devidamente 
autorizada pelo IPPAR (Instituto 
Português do Património Arquitectónico) 
e precedida de trabalhos arqueológicos, foi 
realizada com o objectivo, entre outros, de 
garantir melhores condições de segurança e 
de conforto aos milhares de pessoas que o 
Castelo recebe em eventos, de que o exem-
plo mais paradigmático é o Festival 
Músicas do Mundo. 
  “Sob o ponto de vista histórico, os castelos 
foram feitos para a defesa dos povos, mas, 
ao longo dos séculos, foram-lhe introduzi-
dos elementos de acordo com as necessida-
des de cada época. Hoje, o Castelo não 
pode ser visto apenas como uma memória 
de Sines. O Castelo é um espaço vivo, um 
extraordinário equipamento cultural, que 
deve ser valorizado e adaptado às novas exi-
gências da sua utilização, sem o descaracte-
rizarmos”, explica Manuel Coelho, presi-
dente da Câmara Municipal de Sines. 
  “Esta é uma obra fundamental para a segu-
rança das pessoas e é feita não contra, mas 
em defesa do futuro do monumento, por-
que só o terá se for usado. As críticas que 
possam existir só se podem justificar por 
preconceitos ou desconhecimento da his-
tória. Devo sublinhar que, se não fosse a 
Câmara, o Castelo já não existia. Fomos 
nós que cuidámos da sua recuperação, des-
de as coberturas às muralhas e aos edifícios 
interiores, que chegaram à completa ruína 
e risco de desmoronamento”, acrescenta.
  Além do melhor acolhimento de eventos, 
a porta é considerada fundamental para 
uma ligação mais estreita do futuro museu 
às salgadeiras romanas e uma melhor inte-
gração do monumento no tecido urbano, 
sendo que o Largo João de Deus irá deixar 
de ter estacionamento automóvel e benefi-
ciará de arranjos exteriores.

Porta aberta em muralha não original
A história do Castelo tem registadas inú-
meras alterações e acontecimentos que toca-
ram na sua estrutura. Neste contexto, a 
nova porta pode até ser considerada uma 
intervenção conservadora, porque foi reali-
zada não sobre a estrutura original do 
Castelo, mas sobre uma zona do pano de 
muralha que é uma reconstrução feita nos 
anos 60, depois de parte da muralha inicial 
ter ruído. 
  “No local onde foi criado o novo acesso 
existe um pano de muralha muito recente e 
o plano de cartografia mostra que já ali exis-
tiram várias portas ao longo dos anos", con-
firmou à agência Lusa o chefe de Divisão de 
Salvaguarda do IPPAR, Marco Andrade. 
Existem, aliás, provas documentais (ver 

foto ao lado) que mostram que a muralha 
onde foi feita a nova porta esteve ruída entre 
os anos 20 e os anos 60 do século XX.
   A obra, realizada por uma empresa especi-
alizada na recuperação de edifícios históri-
cos, custou 20 mil euros (incluindo os tra-
balhos de arqueologia), 63 por cento dos 
quais financiados pelo Programa Ope-
racional da Cultura.

Obras e projecto do museu
bem encaminhados
A nova porta enquadra-se também no pro-
cesso de recuperação do Castelo de Sines 
levado a cabo pela autarquia.
  O Castelo de Sines, classificado como 
Imóvel de Interesse Público desde 1933, foi 
sujeito, nos últimos anos, a diversas obras 
de restauro, nomeadamente das coberturas 
da alcáçova e das suas muralhas. Em 2006, a 
Câmara Municipal de Sines desenvolveu 
um projecto para a recuperação dos edifíci-
os interiores e zona envolvente do castelo. O 
projecto foi aprovado pelo IPPAR (que o 
considerou de grande interesse cultural) tal 
como a candidatura para o co-
financiamento das obras pelo Programa 
Operacional da Cultura. O concurso públi-
co para a realização das obras nos edifícios 
está em fase de conclusão.
   O projecto prevê instalar na Alcáçova um 
dos pólos do Museu de Sines e a Casa-
Museu Vasco da Gama, a Casa da 

Guarnição vai manter a sua função de recep-
ção e atendimento ao público, complemen-
tada com a venda de publicações, ao passo 
que o antigo edifício destinado ao aquarte-
lamento da guarnição militar vai receber o 
serviço educativo do Museu, com uma 
pequena biblioteca, um centro de docu-
mentação e oficinas. O Largo Poeta Bocage, 

situado junto da entrada principal do 
Castelo e da Igreja Matriz, também será 
requalificado, com a criação de duas estrutu-
ras de madeira que pousam na antiga calçada.
  “Com as novas obras e as funções previstas, 
este Castelo readquire nobreza e será um 
orgulho para Sines”, conclui Manuel 
Coelho.

A muralha onde foi aberta a porta esteve em ruínas entre as décadas de 1920 e 1960, pelo 
que a obra agora realizada não tocou na estrutura original do monumento.

Foto: Arquivo da Direcção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais

Agosto, far-se-á noutras condições”.
  A mostra 2007 obrigou ao corte do trânsito 
automóvel na Avenida, mas em 2008 poderá 
não ser assim: “Vamos estudar a possibilida-
de de haver circulação automóvel na aveni-
da, embora com alguns condicionamentos”, 
garante o autarca.
  O sucesso da 12.ª edição do evento pode 
ainda, acredita Manuel Coelho, estimular a 
participação de mais restaurantes. “Em ter-

mos de representação da gastronomia de 
Sines, a mostra não tem cumprido completa-
mente os seus objectivos. É uma festa, um 
convívio entre pessoas de Sines e de outras 
proveniências (este ano houve muito mais 
gente de fora), mas precisa de ganhar uma 
outra dimensão como exposição da riqueza 
da nossa gastronomia”, nota. “E além da 
comida, achamos que o artesanato também 
pode ganhar espaço na estrutura”, acrescen-
ta.
  
“Zona Norte” ganha 
prémio de sardinha
No último dia da edição 2007 da Mostra Gas-
tronómica teve lugar a entrega dos prémios 
para o melhor prato de sardinha. Em concur-
so estiveram 10 expositores, avaliados tendo 
em conta a originalidade, o tempero e a apre-
sentação do prato. O vencedor foi a Cerveja-
ria/Restaurante “Zona Norte” com o prato 
"espetadas de sardinha", tendo sido ainda 
atribuídas duas menções honrosas “ex-
aequo”, uma à “Tasquinha do PCP”, com o 
prato "sardinha com molho à marítimo", e a 
outra à “Toca do Zorro”, com o prato "sardi-
nhas de tomatada". 
  A XII Mostra Gastronómica “Sines, Alente-
jo à Mesa” é uma organização da Câmara 
Municipal de Sines, com o apoio da APS, 
Docapesca e Região de Turismo da Costa 
Azul, em parceria com restaurantes de Sines 
ou dos municípios geminados (Vidigueira, 
Nisa e Évora) e com a Associação de Armado-
res de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.

Nova porta do Castelo de Sines.

Enquadramento da estrutura da mostra na Av. Vasco da Gama

A mostra na noite de 11 de Julho.
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Mostra Gastronómica 
na Avenida atrai 20 mil
A nova localização da Mostra Gastronómica “Sines - Alentejo à Mesa”, na Avenida Vasco da Gama, proporcionou-lhe a 
maior adesão de sempre, com cerca de 2000 visitantes diários.

A XII Mostra Gastronómica “Sines, Alen-
tejo à Mesa”, realizada entre 6 e 15 de Julho, 
na Avenida Vasco da Gama, contou com a 
participação de 17 expositores e registou a 
maior adesão de sempre, com uma média 
diária de 2000 visitantes. 
  Este foi o primeiro ano em que o evento 
foi realizado na Avenida Vasco da Gama, 
junto à praia, com uma zona de restauração 
única virada para o mar e um palco para a 
animação diária comum a todos os exposi-
tores. Elementos que na opinião de Marisa 
Santos, vereadora do Turismo na Câmara 
Municipal de Sines, justificam o acréscimo 
de qualidade na iniciativa: “A mudança de 
localização permitiu-nos desenvolver uma 
mostra mais atractiva, com uma ligação 
mais forte ao mar e com melhores acessibi-
lidades, que juntamente com a qualidade 
dos expositores presentes contribuíram 
para o grande sucesso do evento". 
  Para a autarca, a elevada adesão do público 
significa que o mesmo percebeu a mais-
valia e as potencialidades do novo espaço. 
“Veja-se, por exemplo, o caso dos almoços, 
que o ano passado eram o período mais fra-
co e que este ano estiveram sempre cheios”, 
acrescenta. 

Melhorias em 2008
O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, também se mostra 
satisfeito com o sucesso da iniciativa no 
novo local, que para si constitui mais uma 
demonstração das potencialidades da ave-
nida para a recepção de iniciativas de âmbi-
to cultural, desportivo e de lazer durante o 

Verão, estando a autarquia a trabalhar num 
projecto para a sua requalificação neste sen-
tido.
  Para 2008, o autarca promete uma mostra 
na avenida ainda com mais qualidade: 
  “Queremos progredir sobretudo nas infra-
estruturas de águas e esgotos e na disponibi-
lização de mais e melhores casas de banho. 
O prolongamento para o Festival Músicas 
do Mundo e, se se concretizar, também para 

Castelo de Sines 
ganha segunda porta
A obra, concluída em Julho, foi feita numa área da muralha reconstruída nos anos 60 e tem como objectivo dotar o 
Castelo de melhores condições para o seu uso contemporâneo.

O CASTELO de Sines tem, desde Julho, 
uma nova porta na muralha contígua ao 
Largo João de Deus. A obra, devidamente 
autorizada pelo IPPAR (Instituto 
Português do Património Arquitectónico) 
e precedida de trabalhos arqueológicos, foi 
realizada com o objectivo, entre outros, de 
garantir melhores condições de segurança e 
de conforto aos milhares de pessoas que o 
Castelo recebe em eventos, de que o exem-
plo mais paradigmático é o Festival 
Músicas do Mundo. 
  “Sob o ponto de vista histórico, os castelos 
foram feitos para a defesa dos povos, mas, 
ao longo dos séculos, foram-lhe introduzi-
dos elementos de acordo com as necessida-
des de cada época. Hoje, o Castelo não 
pode ser visto apenas como uma memória 
de Sines. O Castelo é um espaço vivo, um 
extraordinário equipamento cultural, que 
deve ser valorizado e adaptado às novas exi-
gências da sua utilização, sem o descaracte-
rizarmos”, explica Manuel Coelho, presi-
dente da Câmara Municipal de Sines. 
  “Esta é uma obra fundamental para a segu-
rança das pessoas e é feita não contra, mas 
em defesa do futuro do monumento, por-
que só o terá se for usado. As críticas que 
possam existir só se podem justificar por 
preconceitos ou desconhecimento da his-
tória. Devo sublinhar que, se não fosse a 
Câmara, o Castelo já não existia. Fomos 
nós que cuidámos da sua recuperação, des-
de as coberturas às muralhas e aos edifícios 
interiores, que chegaram à completa ruína 
e risco de desmoronamento”, acrescenta.
  Além do melhor acolhimento de eventos, 
a porta é considerada fundamental para 
uma ligação mais estreita do futuro museu 
às salgadeiras romanas e uma melhor inte-
gração do monumento no tecido urbano, 
sendo que o Largo João de Deus irá deixar 
de ter estacionamento automóvel e benefi-
ciará de arranjos exteriores.

Porta aberta em muralha não original
A história do Castelo tem registadas inú-
meras alterações e acontecimentos que toca-
ram na sua estrutura. Neste contexto, a 
nova porta pode até ser considerada uma 
intervenção conservadora, porque foi reali-
zada não sobre a estrutura original do 
Castelo, mas sobre uma zona do pano de 
muralha que é uma reconstrução feita nos 
anos 60, depois de parte da muralha inicial 
ter ruído. 
  “No local onde foi criado o novo acesso 
existe um pano de muralha muito recente e 
o plano de cartografia mostra que já ali exis-
tiram várias portas ao longo dos anos", con-
firmou à agência Lusa o chefe de Divisão de 
Salvaguarda do IPPAR, Marco Andrade. 
Existem, aliás, provas documentais (ver 

foto ao lado) que mostram que a muralha 
onde foi feita a nova porta esteve ruída entre 
os anos 20 e os anos 60 do século XX.
   A obra, realizada por uma empresa especi-
alizada na recuperação de edifícios históri-
cos, custou 20 mil euros (incluindo os tra-
balhos de arqueologia), 63 por cento dos 
quais financiados pelo Programa Ope-
racional da Cultura.

Obras e projecto do museu
bem encaminhados
A nova porta enquadra-se também no pro-
cesso de recuperação do Castelo de Sines 
levado a cabo pela autarquia.
  O Castelo de Sines, classificado como 
Imóvel de Interesse Público desde 1933, foi 
sujeito, nos últimos anos, a diversas obras 
de restauro, nomeadamente das coberturas 
da alcáçova e das suas muralhas. Em 2006, a 
Câmara Municipal de Sines desenvolveu 
um projecto para a recuperação dos edifíci-
os interiores e zona envolvente do castelo. O 
projecto foi aprovado pelo IPPAR (que o 
considerou de grande interesse cultural) tal 
como a candidatura para o co-
financiamento das obras pelo Programa 
Operacional da Cultura. O concurso públi-
co para a realização das obras nos edifícios 
está em fase de conclusão.
   O projecto prevê instalar na Alcáçova um 
dos pólos do Museu de Sines e a Casa-
Museu Vasco da Gama, a Casa da 

Guarnição vai manter a sua função de recep-
ção e atendimento ao público, complemen-
tada com a venda de publicações, ao passo 
que o antigo edifício destinado ao aquarte-
lamento da guarnição militar vai receber o 
serviço educativo do Museu, com uma 
pequena biblioteca, um centro de docu-
mentação e oficinas. O Largo Poeta Bocage, 

situado junto da entrada principal do 
Castelo e da Igreja Matriz, também será 
requalificado, com a criação de duas estrutu-
ras de madeira que pousam na antiga calçada.
  “Com as novas obras e as funções previstas, 
este Castelo readquire nobreza e será um 
orgulho para Sines”, conclui Manuel 
Coelho.

A muralha onde foi aberta a porta esteve em ruínas entre as décadas de 1920 e 1960, pelo 
que a obra agora realizada não tocou na estrutura original do monumento.

Foto: Arquivo da Direcção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais

Agosto, far-se-á noutras condições”.
  A mostra 2007 obrigou ao corte do trânsito 
automóvel na Avenida, mas em 2008 poderá 
não ser assim: “Vamos estudar a possibilida-
de de haver circulação automóvel na aveni-
da, embora com alguns condicionamentos”, 
garante o autarca.
  O sucesso da 12.ª edição do evento pode 
ainda, acredita Manuel Coelho, estimular a 
participação de mais restaurantes. “Em ter-

mos de representação da gastronomia de 
Sines, a mostra não tem cumprido completa-
mente os seus objectivos. É uma festa, um 
convívio entre pessoas de Sines e de outras 
proveniências (este ano houve muito mais 
gente de fora), mas precisa de ganhar uma 
outra dimensão como exposição da riqueza 
da nossa gastronomia”, nota. “E além da 
comida, achamos que o artesanato também 
pode ganhar espaço na estrutura”, acrescen-
ta.
  
“Zona Norte” ganha 
prémio de sardinha
No último dia da edição 2007 da Mostra Gas-
tronómica teve lugar a entrega dos prémios 
para o melhor prato de sardinha. Em concur-
so estiveram 10 expositores, avaliados tendo 
em conta a originalidade, o tempero e a apre-
sentação do prato. O vencedor foi a Cerveja-
ria/Restaurante “Zona Norte” com o prato 
"espetadas de sardinha", tendo sido ainda 
atribuídas duas menções honrosas “ex-
aequo”, uma à “Tasquinha do PCP”, com o 
prato "sardinha com molho à marítimo", e a 
outra à “Toca do Zorro”, com o prato "sardi-
nhas de tomatada". 
  A XII Mostra Gastronómica “Sines, Alente-
jo à Mesa” é uma organização da Câmara 
Municipal de Sines, com o apoio da APS, 
Docapesca e Região de Turismo da Costa 
Azul, em parceria com restaurantes de Sines 
ou dos municípios geminados (Vidigueira, 
Nisa e Évora) e com a Associação de Armado-
res de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.

Nova porta do Castelo de Sines.

Enquadramento da estrutura da mostra na Av. Vasco da Gama

A mostra na noite de 11 de Julho.
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Património de Sines 
regressa aos olhos do público
O Museu de Sines reabriu no dia 17 de Julho na Capela da Misericórdia, com uma selecção do património 
arqueológico e artístico do concelho.

A CAPELA da Misericórdia acolhe, desde 
17 de Julho, o Museu de Sines, com espólio 
do Museu Arqueológico Municipal, 
Museu de História Natural e a doação de 
José Miguel da Costa, permitindo mostrar 
as peças mais significativas das colecções 
enquanto decorrem os trabalhos de recupe-
ração e adaptação do Castelo para funções 
museológicas e Casa Vasco da Gama, com 
conclusão prevista em 2009.

José Miguel da Costa recordado
Na cerimónia de inauguração do núcleo, 
Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, expressou “regozijo” e 
“grande alegria” pelo trabalho realizado.
  “Creio que todos os sineenses partilharão 
deste regozijo e se sentirão orgulhosos por 
este património histórico agora exposto em 
condições que proporcionam a apreciação 
destas peças, destas obras de arte milenares 
e seculares que representam uma parte sig-
nificativa e muito importante da história de 
Sines”, afirmou.
  O Museu Arqueológico de Sines foi fun-
dado em 1962 por José Miguel da Costa 
(1922-2005) e foi sob a sua responsabilida-
de que, ao longo de décadas, o espólio 
arqueológico de Sines foi em grande parte 
recolhido, preservado e organizado. O 
novo museu inclui peças da sua colecção de 
obras de arte e biblioteca, doados em testa-
mento ao município. O presidente da 
Câmara prestou homenagem a José Miguel 
da Costa, enquanto “principal obreiro” do 
espólio arqueológico e obras de arte reuni-
das no museu, que “pelo seu labor, dedica-
ção e generosidade, descobriu, tratou, reco-
lheu e doou ao município de Sines”. 
  José Miguel da Costa foi também recorda-
do por Arnaldo Soledade, com ele, princi-

pal responsável pelo aprofundamento do 
conhecimento sobre a história de Sines nas 
últimas décadas. Na inauguração, o histori-
ador elogiou o museu e a “grandiosidade” 

do seu espólio, referindo-se ao Tesouro do 
Gaio como “único no mundo”.

O que pode ser visto na Capela
Na Capela pode ser vista uma selecção de 
peças que mostram a profunda relação de 
Sines com o mar, não só como base da sua 
economia, ligada desde sempre à pesca e à 
conserva do pescado, mas igualmente como 
grande veículo de trocas comerciais e cultu-
rais, destacando-se peças provenientes de 
localizações geográficas diversas ou onde são 
patentes por vezes influências de distantes 
universos culturais, sendo de destacar o 
papel de Vasco da Gama.
  Entre as peças do museu, destaque para o 
Tesouro do Gaio (séc. VII A.C.), conjunto 
de adornos femininos, formado por peças 
de ouro - gargantilha e arrecadas - pasta de 
vidro - anforisco e contas de colar - âmbar, 
cornalina, prata, etc. encontrado numa 
sepultura na Herdade do Gaio e classificado 
como “de Interesse Público”. Constitui um 
dos mais significativos testemunhos portu-
gueses do comércio fenício, que trouxe até 
nós a sofisticação das artes sumptuárias do 

Mediterrâneo oriental.
  Outro conjunto fundamental do Museu é 
uma das mais vastas e ricas colecções de can-
tarias lavradas da antiguidade tardia, prove-
niente daquela que terá sido uma das maiores 
basílicas visigóticas (séc. VII) em território 
nacional.
  No grupo de peças de carácter obrigatório 
estão ainda o chamado “Livro de São Torpes” 
(1746), que narra a história do mártir roma-
no cujo corpo terá dado à costa na praia sine-
ense do mesmo nome, cerâmicas da necró-
pole da Provença (Idade do Bronze), um con-
junto de cepos de âncora romanos recupera-
dos no mar de Sines em 1967 (testemunho 
da importância mercantil de Sines naquele 
período) e obras de artes da autoria de 
Hemmérico Nunes, Nikias Skapinakis, Júlio 
Pomar e Graça Morais, entre outros.
  Construída em finais do século XVI, a 
Capela da Misericórdia, que acolhe o espó-
lio, é ela própria um motivo de visita. Num 
gosto austero e despojado característico da 
época, destaca-se na Capela, sobre o portal 
principal a primitiva pedra da Santa Casa, as 
cinco chagas de Cristo, enquadradas numa 

ARQUIVO ABERTO

Trabalhar em 
Sines entre 
1900 e 1950
Parte II

Além dos corticeiros, cabe salientar o sec-
tor dos marítimos. Englobava não só os 
pescadores das armações (entre 1914 e 
1918 existiam cinco armações em Sines 
(1)), sendo que em 1911 ocupava entre 
160 e 180 trabalhadores (2), mas também 
os pescadores por conta própria, os carre-
gadores, os descarregadores e a tripulação 
das embarcações. Este número manteve-se 
entre 1914 e 1918 (3). Uma das armações 
mais antigas, a “Nossa Senhora das Salas”, 
existia desde 1899 (4) e empregava trinta 
e três operários, no período entre 1922 e 
1950. 
  O desenvolvimento destas formas de pes-
ca, em escala elevada, favorecia o desen-
volvimento de fábricas de conserva. Um 
terceiro sector de actividade industrial em 
Sines era portanto, o das conservas de pei-
xe (5). A indústria conserveira instalara-se 
na vila a partir de finais do século XIX, 
com a fábrica de conservas de sardinha à 
Senhora das Salas, a de Pierre Biziers em 
1904 e a Mercantil da Índia, em 1906. 
Apesar disso só duas fábricas se encontra-
vam em laboração em 1911, com cerca de 
70 trabalhadores. 
  Em Janeiro de 1919 existiam três, a 
Société La Bretagne, a Lidadora e a 
Daniel e Raimond (6), as quais laboravam 
com folhas de flandres e estanho. Esta últi-
ma era a antiga Canha & Formigal. 
Recebeu alvará em 1916 (7), situava-se na 
Praia Grande e salgava e enlatava sardi-
nha. No mesmo ano foi concedido mais 
um alvará, um a Eugénio Boulain (8), 
para salga e preparação de peixe, e, em 
1918, a Bento António dos Santos, para o 
mesmo fim. Apesar disso, nenhuma des-
tas duas fábricas estava em funcionamen-
to em 1919. 
  A fábrica J. A. Júdice Fialho, de peixe e 
conservas, fazia parte das maiores empre-
sas no Alentejo, em 1925, com 128 traba-
lhadores (9).
 Entre 1922 e 1950 a Nova Sociedade de 
Conservas Alimentícias “La Bretagne”, 
fundada em 1925, tinha, vinte e cinco tra-
balhadores (10) e encontrava-se entre os 
estabelecimentos industriais alentejanos 
de dimensão intermédia. 
  Na mesma situação encontramos a 
Silves, Guerreiro, Vilhena & Companhia 
(1906-1965), também fabricante de con-
servas, com número igual de trabalhado-
res (11).
  Além das indústrias já referidas, que se 
podem considerar de média dimensão, 
existem outros pequenos pontos de explo-
ração ainda artesanal. Entre eles contam-
se os moinhos de vento, que povoavam a 
paisagem do concelho até há bem pouco 
tempo. Entre 1922 e 1950 foram regista-
dos entre 11 e 15 moinhos de vento (12). 

No mesmo período poderíamos encontrar 
entre dez e quinze moinhos de azenhas em 
Sines (13), nomeadamente na Ribeira dos 
Moinhos e na Ribeira da Junqueira. A famí-
lia Pidwell (14), este caso em concreto 
Albert Pidwell, concentrava a posse de moi-
nhos de azenha com as fábricas de moa-
gem. No período já referido, existiam entre 
três e quatro fábricas de moagem em Sines 
(15).
  Outro membro da família Pidwell, desta 
feita Frank Edward, era exportador de 
vinhos e aguardentes, sendo estas últimas 
de fabrico próprio (16).
  As oficinas de sapateiro e de carpintaria, 
bem com os fornos de cal, entre 1922 e 
1950, não excederam as quinze e as quatro, 
respectivamente (17). Os mesmos quanti-
tativos (entre três e quatro oficinas), pode-
mos também as oficinas de abegão (18). 
Por fim, foram ainda recenseadas duas ofi-
cinas de reparação mecânica e de automó-
veis (19), e ainda uma casa de fotografia 
em 1931 (20).
  A existência, em Sines, de estabelecimen-
tos industriais de média dimensão, está rela-
cionada com a transformação de cortiça e a 
indústria conserveira nacionais, os quais 
aproveitavam as dinâmicas económicas cria-
das então pelo porto de Sines e a sua boa 
condição geográfica em relação com o Vale 
do Sado e o Baixo Alentejo. Neste contexto 
podemos explicar a necessidade sentida 
pelas elites de Sines na chegada do cami-
nho-de-ferro e nas melhorias no porto de 
pesca. Apesar disso, a vila continuava a 
manter o seu aspecto de ancestralidade, 
com as suas actividades artesanais e as suas 
práticas vindas do fundo dos tempos.

Sandra Patrício

NOTAS
(1) Anuário Comercial de Portugal, op. Cit, anos 1914-18.
(2) João Madeira, “ Os corticeiros e o sindicalismo…”, p. 43.
(3) Anuário Comercial de Portugal, op. Cit, anos 1914-1918.
(4) Guimarães, Paulo, op cit. , p. 195.
(5) Para as informações acerca deste sector até 1914 baseámo-nos na 
obra já citada de João Madeira “Os corticeiros e o sindicalismo em 
Sines…”, pp. 43-44.
(6) Copiadores da correspondência do Administrador do Concelho de 
Sines para o Governador Civil de Lisboa, ofício nº. 7 de 13 de Janeiro de 
1919, B/3C 6, AHMS.
(7) Autos de Concessão de Alvarás de Estabelecimentos, 9 de Novembro 
de 1916, A/2G 2.
(8) Autos de Concessão de Alvarás de Estabelecimentos, 5 de Dezembro 
de 1916 e 9 de Abril de 1918, A/2G 2 e A/2G3.
(9) Guimarães, Paulo, op cit, p.152.
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de 1918. CMSNS / AC7Correspondência Recebida/1918.
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A primeira parte deste texto foi publicada no Sineense #53 (Abril/Maio 
2007)

elegante cartela maneirista. No interior, ele-
va-se o retábulo de gosto rocócó policro-
mado e dourado.

Trabalho para um grande museu
No espaço museológico da Capela pode-
mos ainda acompanhar o andamento dos 
trabalhos no Castelo, ficando patente uma 
das telas dos tectos da Alcáçova que já se 
encontra devidamente restaurada, bem 
como algumas peças provenientes das esca-

vações recentes, especialmente algumas 
pedras lavradas da época visigótica que nun-
ca foram mostradas ao público. Durante os 
últimos anos, a autarquia tem procedido ao 
estudo, conservação e restauro das suas 
colecções, tendo já sido intervencionadas 
dezenas de peças cujo estado de degradação 
inspirava cuidados.
  O projecto do museu irá extravasar as 
muralhas do Castelo, sendo um ponto de 
partida para compreender e visitar todo o 
concelho, com destaque para as diversas 
estações arqueológicas, cujo espólio apre-
senta, os principais monumentos ou os sim-
ples lugares que guardam memórias. Para 
este efeito serão instalados painéis informa-
tivos e será editado um guia.
  Paralelamente, o museu tem desenvolvido 
esforços para completar as suas colecções, 
especialmente no que diz respeito à memó-
ria do século XX, contando já com a doação 
dos móveis e do revestimento de azulejos da 
mercearia “A Portuguesa”, de inícios do 
século XX, e da pintura mural da antiga esta-
ção da rodoviária, datada de 1952, bem 
como de diversos objectos ligados à pesca. 
O contributo da população é encarado 
como fundamental para, através do museu, 
ajudar a conservar a memória colectiva de 
Sines. O museu está aberto de quarta a 
domingo, nos períodos 10h00-12h30 e 
14h00-18h00. 

Pormenor de quadro de Emmerico Nunes onde se pode ver a fábrica 
“Júdice Fialho” e moinhos de vento.

Família observa tecto do Castelo restaurado

Aspecto do interior do museu

Presidente da CMS, Manuel Coelho, e historiador Arnaldo Soledade, na inauguração do museu

Sines “nas redes 
do tempo”
A ligação de Sines ao mar é o tema do programa “Na Redes do 
Tempo”, expressão local das Jornadas Europeias do Património.

O MUNICÍPIO de Sines associa-se, nos 
dias 28, 29 e 30 de Setembro, às Jornadas 
Europeias do Património 2007, iniciativa 
anual do Conselho da Europa e da União 
Europeia, com o objectivo da sensibilização 
dos povos europeus para a importância da 
salvaguarda do património. 
  O programa de Sines, designado “Nas 
Redes do Tempo”, propõe um programa de 
actividades que revisita as suas memórias 
mais profundas: a ligação ao mar e à 
actividade piscatória.
  Tendo como ponto de partida um 
património arquitectónico a redescobrir - a 
antiga ribeira e os seus armazéns, as fábricas 
de salga romanas, a Igreja de Nossa Senhora 
das Salas, entre outros e os testemunhos 
arqueológicos milenares das diversas 
actividades ligadas à pesca conservados no 

Museu de Sines - pretende-se chegar a um 
outro património igualmente valioso: a 
memória viva dos gestos e saberes tradicio-
nais dos homens do mar e das suas famílias. 
Para isso convidam-se todos os sineenses a 
participar neste redescobrir e partilhar da 
nossa memória colectiva.
  Entre 28 e 30 de Setembro, a Câmara 
convida todos a virem partilhar as suas 
memórias, como património vivo que 
merece ser registado e preservado para o 
futuro. Pretende-se igualmente estimular a 
doação ou depósito de objectos ligados à 
faina marítima para completar as colecções 
do Museu, para que as futuras gerações 
possam ter acesso a tão valioso património 
em perigo de rápido desaparecimento. 
  O programa detalhado estará disponível a 
partir de inícios de Setembro.

Armazéns da Ribeira Antiga
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Património de Sines 
regressa aos olhos do público
O Museu de Sines reabriu no dia 17 de Julho na Capela da Misericórdia, com uma selecção do património 
arqueológico e artístico do concelho.

A CAPELA da Misericórdia acolhe, desde 
17 de Julho, o Museu de Sines, com espólio 
do Museu Arqueológico Municipal, 
Museu de História Natural e a doação de 
José Miguel da Costa, permitindo mostrar 
as peças mais significativas das colecções 
enquanto decorrem os trabalhos de recupe-
ração e adaptação do Castelo para funções 
museológicas e Casa Vasco da Gama, com 
conclusão prevista em 2009.

José Miguel da Costa recordado
Na cerimónia de inauguração do núcleo, 
Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, expressou “regozijo” e 
“grande alegria” pelo trabalho realizado.
  “Creio que todos os sineenses partilharão 
deste regozijo e se sentirão orgulhosos por 
este património histórico agora exposto em 
condições que proporcionam a apreciação 
destas peças, destas obras de arte milenares 
e seculares que representam uma parte sig-
nificativa e muito importante da história de 
Sines”, afirmou.
  O Museu Arqueológico de Sines foi fun-
dado em 1962 por José Miguel da Costa 
(1922-2005) e foi sob a sua responsabilida-
de que, ao longo de décadas, o espólio 
arqueológico de Sines foi em grande parte 
recolhido, preservado e organizado. O 
novo museu inclui peças da sua colecção de 
obras de arte e biblioteca, doados em testa-
mento ao município. O presidente da 
Câmara prestou homenagem a José Miguel 
da Costa, enquanto “principal obreiro” do 
espólio arqueológico e obras de arte reuni-
das no museu, que “pelo seu labor, dedica-
ção e generosidade, descobriu, tratou, reco-
lheu e doou ao município de Sines”. 
  José Miguel da Costa foi também recorda-
do por Arnaldo Soledade, com ele, princi-

pal responsável pelo aprofundamento do 
conhecimento sobre a história de Sines nas 
últimas décadas. Na inauguração, o histori-
ador elogiou o museu e a “grandiosidade” 

do seu espólio, referindo-se ao Tesouro do 
Gaio como “único no mundo”.

O que pode ser visto na Capela
Na Capela pode ser vista uma selecção de 
peças que mostram a profunda relação de 
Sines com o mar, não só como base da sua 
economia, ligada desde sempre à pesca e à 
conserva do pescado, mas igualmente como 
grande veículo de trocas comerciais e cultu-
rais, destacando-se peças provenientes de 
localizações geográficas diversas ou onde são 
patentes por vezes influências de distantes 
universos culturais, sendo de destacar o 
papel de Vasco da Gama.
  Entre as peças do museu, destaque para o 
Tesouro do Gaio (séc. VII A.C.), conjunto 
de adornos femininos, formado por peças 
de ouro - gargantilha e arrecadas - pasta de 
vidro - anforisco e contas de colar - âmbar, 
cornalina, prata, etc. encontrado numa 
sepultura na Herdade do Gaio e classificado 
como “de Interesse Público”. Constitui um 
dos mais significativos testemunhos portu-
gueses do comércio fenício, que trouxe até 
nós a sofisticação das artes sumptuárias do 

Mediterrâneo oriental.
  Outro conjunto fundamental do Museu é 
uma das mais vastas e ricas colecções de can-
tarias lavradas da antiguidade tardia, prove-
niente daquela que terá sido uma das maiores 
basílicas visigóticas (séc. VII) em território 
nacional.
  No grupo de peças de carácter obrigatório 
estão ainda o chamado “Livro de São Torpes” 
(1746), que narra a história do mártir roma-
no cujo corpo terá dado à costa na praia sine-
ense do mesmo nome, cerâmicas da necró-
pole da Provença (Idade do Bronze), um con-
junto de cepos de âncora romanos recupera-
dos no mar de Sines em 1967 (testemunho 
da importância mercantil de Sines naquele 
período) e obras de artes da autoria de 
Hemmérico Nunes, Nikias Skapinakis, Júlio 
Pomar e Graça Morais, entre outros.
  Construída em finais do século XVI, a 
Capela da Misericórdia, que acolhe o espó-
lio, é ela própria um motivo de visita. Num 
gosto austero e despojado característico da 
época, destaca-se na Capela, sobre o portal 
principal a primitiva pedra da Santa Casa, as 
cinco chagas de Cristo, enquadradas numa 

ARQUIVO ABERTO

Trabalhar em 
Sines entre 
1900 e 1950
Parte II

Além dos corticeiros, cabe salientar o sec-
tor dos marítimos. Englobava não só os 
pescadores das armações (entre 1914 e 
1918 existiam cinco armações em Sines 
(1)), sendo que em 1911 ocupava entre 
160 e 180 trabalhadores (2), mas também 
os pescadores por conta própria, os carre-
gadores, os descarregadores e a tripulação 
das embarcações. Este número manteve-se 
entre 1914 e 1918 (3). Uma das armações 
mais antigas, a “Nossa Senhora das Salas”, 
existia desde 1899 (4) e empregava trinta 
e três operários, no período entre 1922 e 
1950. 
  O desenvolvimento destas formas de pes-
ca, em escala elevada, favorecia o desen-
volvimento de fábricas de conserva. Um 
terceiro sector de actividade industrial em 
Sines era portanto, o das conservas de pei-
xe (5). A indústria conserveira instalara-se 
na vila a partir de finais do século XIX, 
com a fábrica de conservas de sardinha à 
Senhora das Salas, a de Pierre Biziers em 
1904 e a Mercantil da Índia, em 1906. 
Apesar disso só duas fábricas se encontra-
vam em laboração em 1911, com cerca de 
70 trabalhadores. 
  Em Janeiro de 1919 existiam três, a 
Société La Bretagne, a Lidadora e a 
Daniel e Raimond (6), as quais laboravam 
com folhas de flandres e estanho. Esta últi-
ma era a antiga Canha & Formigal. 
Recebeu alvará em 1916 (7), situava-se na 
Praia Grande e salgava e enlatava sardi-
nha. No mesmo ano foi concedido mais 
um alvará, um a Eugénio Boulain (8), 
para salga e preparação de peixe, e, em 
1918, a Bento António dos Santos, para o 
mesmo fim. Apesar disso, nenhuma des-
tas duas fábricas estava em funcionamen-
to em 1919. 
  A fábrica J. A. Júdice Fialho, de peixe e 
conservas, fazia parte das maiores empre-
sas no Alentejo, em 1925, com 128 traba-
lhadores (9).
 Entre 1922 e 1950 a Nova Sociedade de 
Conservas Alimentícias “La Bretagne”, 
fundada em 1925, tinha, vinte e cinco tra-
balhadores (10) e encontrava-se entre os 
estabelecimentos industriais alentejanos 
de dimensão intermédia. 
  Na mesma situação encontramos a 
Silves, Guerreiro, Vilhena & Companhia 
(1906-1965), também fabricante de con-
servas, com número igual de trabalhado-
res (11).
  Além das indústrias já referidas, que se 
podem considerar de média dimensão, 
existem outros pequenos pontos de explo-
ração ainda artesanal. Entre eles contam-
se os moinhos de vento, que povoavam a 
paisagem do concelho até há bem pouco 
tempo. Entre 1922 e 1950 foram regista-
dos entre 11 e 15 moinhos de vento (12). 

No mesmo período poderíamos encontrar 
entre dez e quinze moinhos de azenhas em 
Sines (13), nomeadamente na Ribeira dos 
Moinhos e na Ribeira da Junqueira. A famí-
lia Pidwell (14), este caso em concreto 
Albert Pidwell, concentrava a posse de moi-
nhos de azenha com as fábricas de moa-
gem. No período já referido, existiam entre 
três e quatro fábricas de moagem em Sines 
(15).
  Outro membro da família Pidwell, desta 
feita Frank Edward, era exportador de 
vinhos e aguardentes, sendo estas últimas 
de fabrico próprio (16).
  As oficinas de sapateiro e de carpintaria, 
bem com os fornos de cal, entre 1922 e 
1950, não excederam as quinze e as quatro, 
respectivamente (17). Os mesmos quanti-
tativos (entre três e quatro oficinas), pode-
mos também as oficinas de abegão (18). 
Por fim, foram ainda recenseadas duas ofi-
cinas de reparação mecânica e de automó-
veis (19), e ainda uma casa de fotografia 
em 1931 (20).
  A existência, em Sines, de estabelecimen-
tos industriais de média dimensão, está rela-
cionada com a transformação de cortiça e a 
indústria conserveira nacionais, os quais 
aproveitavam as dinâmicas económicas cria-
das então pelo porto de Sines e a sua boa 
condição geográfica em relação com o Vale 
do Sado e o Baixo Alentejo. Neste contexto 
podemos explicar a necessidade sentida 
pelas elites de Sines na chegada do cami-
nho-de-ferro e nas melhorias no porto de 
pesca. Apesar disso, a vila continuava a 
manter o seu aspecto de ancestralidade, 
com as suas actividades artesanais e as suas 
práticas vindas do fundo dos tempos.

Sandra Patrício

NOTAS
(1) Anuário Comercial de Portugal, op. Cit, anos 1914-18.
(2) João Madeira, “ Os corticeiros e o sindicalismo…”, p. 43.
(3) Anuário Comercial de Portugal, op. Cit, anos 1914-1918.
(4) Guimarães, Paulo, op cit. , p. 195.
(5) Para as informações acerca deste sector até 1914 baseámo-nos na 
obra já citada de João Madeira “Os corticeiros e o sindicalismo em 
Sines…”, pp. 43-44.
(6) Copiadores da correspondência do Administrador do Concelho de 
Sines para o Governador Civil de Lisboa, ofício nº. 7 de 13 de Janeiro de 
1919, B/3C 6, AHMS.
(7) Autos de Concessão de Alvarás de Estabelecimentos, 9 de Novembro 
de 1916, A/2G 2.
(8) Autos de Concessão de Alvarás de Estabelecimentos, 5 de Dezembro 
de 1916 e 9 de Abril de 1918, A/2G 2 e A/2G3.
(9) Guimarães, Paulo, op cit, p.152.
(10) Guimarães, Paulo, op. Cit., 206.
(11) Idem, ibidem,
(12) Guimarães, Paulo, op. Cit, p.226.
(13) Guimarães, Paulo, op. Cit, p.229.
(14) Copiadores da correspondência do Administrador do Concelho de 
Sines para o Governador Civil de Lisboa, ofício nº. 139 de 1 de Novembro 
de 1918. CMSNS / AC7Correspondência Recebida/1918.
(15) Guimarães, Paulo, Op. Cit, p.230.
(16) Guimarães, Paulo, op. Cit,p.256.
(17) Guimarães, Paulo, op.cit. pp-280-286.
(18) Guimarães, Paulo, op.cit,p.321.
(19) Guimarães, Paulo, op.cit,p.323.
(20) Guimarães, Paulo, op.cit,p.326.

A primeira parte deste texto foi publicada no Sineense #53 (Abril/Maio 
2007)

elegante cartela maneirista. No interior, ele-
va-se o retábulo de gosto rocócó policro-
mado e dourado.

Trabalho para um grande museu
No espaço museológico da Capela pode-
mos ainda acompanhar o andamento dos 
trabalhos no Castelo, ficando patente uma 
das telas dos tectos da Alcáçova que já se 
encontra devidamente restaurada, bem 
como algumas peças provenientes das esca-

vações recentes, especialmente algumas 
pedras lavradas da época visigótica que nun-
ca foram mostradas ao público. Durante os 
últimos anos, a autarquia tem procedido ao 
estudo, conservação e restauro das suas 
colecções, tendo já sido intervencionadas 
dezenas de peças cujo estado de degradação 
inspirava cuidados.
  O projecto do museu irá extravasar as 
muralhas do Castelo, sendo um ponto de 
partida para compreender e visitar todo o 
concelho, com destaque para as diversas 
estações arqueológicas, cujo espólio apre-
senta, os principais monumentos ou os sim-
ples lugares que guardam memórias. Para 
este efeito serão instalados painéis informa-
tivos e será editado um guia.
  Paralelamente, o museu tem desenvolvido 
esforços para completar as suas colecções, 
especialmente no que diz respeito à memó-
ria do século XX, contando já com a doação 
dos móveis e do revestimento de azulejos da 
mercearia “A Portuguesa”, de inícios do 
século XX, e da pintura mural da antiga esta-
ção da rodoviária, datada de 1952, bem 
como de diversos objectos ligados à pesca. 
O contributo da população é encarado 
como fundamental para, através do museu, 
ajudar a conservar a memória colectiva de 
Sines. O museu está aberto de quarta a 
domingo, nos períodos 10h00-12h30 e 
14h00-18h00. 

Pormenor de quadro de Emmerico Nunes onde se pode ver a fábrica 
“Júdice Fialho” e moinhos de vento.

Família observa tecto do Castelo restaurado

Aspecto do interior do museu

Presidente da CMS, Manuel Coelho, e historiador Arnaldo Soledade, na inauguração do museu

Sines “nas redes 
do tempo”
A ligação de Sines ao mar é o tema do programa “Na Redes do 
Tempo”, expressão local das Jornadas Europeias do Património.

O MUNICÍPIO de Sines associa-se, nos 
dias 28, 29 e 30 de Setembro, às Jornadas 
Europeias do Património 2007, iniciativa 
anual do Conselho da Europa e da União 
Europeia, com o objectivo da sensibilização 
dos povos europeus para a importância da 
salvaguarda do património. 
  O programa de Sines, designado “Nas 
Redes do Tempo”, propõe um programa de 
actividades que revisita as suas memórias 
mais profundas: a ligação ao mar e à 
actividade piscatória.
  Tendo como ponto de partida um 
património arquitectónico a redescobrir - a 
antiga ribeira e os seus armazéns, as fábricas 
de salga romanas, a Igreja de Nossa Senhora 
das Salas, entre outros e os testemunhos 
arqueológicos milenares das diversas 
actividades ligadas à pesca conservados no 

Museu de Sines - pretende-se chegar a um 
outro património igualmente valioso: a 
memória viva dos gestos e saberes tradicio-
nais dos homens do mar e das suas famílias. 
Para isso convidam-se todos os sineenses a 
participar neste redescobrir e partilhar da 
nossa memória colectiva.
  Entre 28 e 30 de Setembro, a Câmara 
convida todos a virem partilhar as suas 
memórias, como património vivo que 
merece ser registado e preservado para o 
futuro. Pretende-se igualmente estimular a 
doação ou depósito de objectos ligados à 
faina marítima para completar as colecções 
do Museu, para que as futuras gerações 
possam ter acesso a tão valioso património 
em perigo de rápido desaparecimento. 
  O programa detalhado estará disponível a 
partir de inícios de Setembro.

Armazéns da Ribeira Antiga
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O inigualável espectáculo 
da música sem fronteiras
Com um total acumulado de 75 mil a 80 mil espectadores, o Festival Músicas do Mundo 2007 foi o mais participado 
de sempre. O extraordinário final proporcionado pelo grupo Gogol Bordello coroou de glória a nona edição daquele 
que muitos consideram o melhor festival de música do país.

ENTRE o começo, invernoso e difícil, em 
Porto Covo, dia 20 de Julho, e a apoteose 
fulgurante no Castelo e Av. Praia, dia 28, o 
FMM Sines 2007 estendeu novamente os 
limites do que pode ser, hoje, um grande fes-
tival de música livre, em que o sucesso de 

público não se obtém vendendo a alma da 
programação à lógica comercial. 
  Indiscutivelmente, o mais importante 
evento centrado na “world music” já reali-
zado em Portugal, com 33 concertos, qua-
tro palcos e perto de 80 mil espectadores, o 

FMM 2007 fica outra vez marcado como 
um momento singular no ano cultural por-
tuguês em que a extrema exigência e a mais 
entusiástica adesão popular se encontram. 
  A felicidade de ter tido no seu final, com o 
grupo americano de origem ucraniana 

Gogol Bordello, o momento de espectáculo 
mais alto da sua história, contribui para dei-
xar uma memória especialmente brilhante 
do festival 2007, mas é também um desafio 
reforçado para a décima edição do evento, 
que se celebrará no próximo ano.

FESTIVAL EM PORTO COVO 

Mamani Keita
e outras estrelas
A primeira parte do festival, entre 20 e 22 de Julho, em Porto 
Covo, tem um início difícil, devido à instabilidade climatérica, 
mas evolui para alguns dos melhores momentos da edição 2007.

A NORTADA ameaça a primeira noite do 
Festival Músicas do Mundo 2007, 20 de 
Julho. Pelo palco de Porto Covo entra um 
vento forte e frio que adia a entrada do 
público. Quando os Galandum Galun-
daina começam a tocar, apenas algumas 
centenas de pessoas ocupam o recinto. É 
um dos começos de festival mais difíceis de 
sempre. 
  Vindo de uma das terras portuguesas com 
Inverno mais rigoroso, Miranda, o grupo 
de abertura não se impressiona com o 
Verão atípico. Paulo Meirinhos dialoga em 
mirandês com o público. A coreografia dos 
pauliteiros acompanha os “lhaços” sem 
tremuras. As harmonias vocais, o contínuo 
da sanfona, o tom elegíaco da gaita-de-
foles, o chamamento das percussões 
compõem um concerto de grande música 
folclórica portuguesa.
  O croata Darko Rundek apresenta em 
Sines o lado mais gregário do seu 
repertório, onde a influência negra e latina 

é acentuada. Dando o seu contributo para 
aquecer a noite, o navio da Cargo Orkestar 
parte do Adriático para viagens a destinos 
surpreendentes como Cuba e a Jamaica. 
“…foram os temas mais dinâmicos, como o 
momento quase ska do encore, que 
incentivaram os presentes à participação, 
com palmas a compasso e um ou outro pé 
de dança”, escreve Lia Pereira no site da 
Blitz.
  Já com o recinto bem composto (1500 
pessoas), os nigerinos Etran Finatawa 
(“Estrelas da Tradição”) fecham o dia com a 
fusão das músicas “wodaabe” e tuaregue, 
desenvolvida em torno dos círculos das 
vozes e das linhas das guitarras eléctricas, 
características dos blues do deserto. 
“Música embaladora e fascinante”, diz Jorge 
Lima Alves no Expresso.

A noite de Mamani
O segundo dia de música em Porto Covo, 
21 de Julho, beneficia de uma melhoria no 

tempo e de um programa que é quente 
desde o primeiro minuto. Don Byron, 
conhecido clarinetista que em Sines opta 
pelo sax tenor do músico que home-
nageava, Junior Walker, dá um espectáculo 
de jazz com catalisador funk. Uma potente 
mistura de músicas negras que o cantor 
Dean Bowman não pára de ir à frente do 
palco dar de beber a um público que, cedo, 
se mostra envolvido.   
  Entre o pó africano e os neons do "dance-
floor", entre a pureza aquática do n'goni de 
Moriba Koita e os voos espaciais da guitarra 
eléctrica de Nicolas Repac, a cantora 
maliana Mamani Keita dá um dos 
melhores concertos da nona edição do fes-

tival. Comparando-a a outra presença 
marcante da música do Mali no festival, 
Rokia Traoré (2004), Lia Pereira afirma: 
“Mamani Keita deixou a melhor das 
impressões em Porto Covo, quer pela beleza 
das suas composições, quer pela forte noção 
de espectáculo”.
  O grupo arménio-russo Deti Picasso 
aproxima-se do universo da música pop 
alternativa e conquista o interesse do 
público mais jovem do festival. “E quando 
se pensava que a noite não podia ter mais 
energia, eis que os Deti Picasso subiram ao 
palco. Uma jovem, de nome Gaya, vestida 
de vermelho e pandeireta na mão, 
conseguiu que duas mil pessoas tentassem 

cantarolar músicas tradicionais arménias, 
atravessadas pelo rock russo”, lê-se no texto 
de Susana Frexes para a SIC Online.

Rão Kyao e Karl Seglem 
em estreia mundial
O último dia de música em Porto Covo, 22 
de Julho, começa com os Djabe, um projecto 
de fusão de jazz com música popular húngara 
e de outras partes do mundo. Do concerto no 
FMM, destaque para uma composição 
dedicada a Porto Covo e tocada no 
“angklung”, um instrumento de bambu de 
origem indonésia.
  A seguir, o flautista português Rão Kyao e o 
saxofonista norueguês Karl Seglem juntam-
se em palco para um encontro em estreia 
mundial, onde cada um dá o seu contributo 
para enriquecer algumas das melhores peças 
do repertório do outro. Da contemplação do 
norueguês “Djupt” ao frenesim da “Dança 
dos Montes”, um espectáculo que Jorge Lima 
Alves, do jornal Expresso, classifica como 
“agradavelmente surpreendente”.
  O festival fecha na aldeia com a festa do “ska 
dos Cárpatos” montada pelos ucranianos 
Haydamaky. Mais de duas horas de música 
onde confluem elementos da tradição da 
Ucrânia e ska na sua encarnação mais ligada 
ao punk britânico, aqui também evidente no 
pendor político de grande parte das letras can-
tadas.
  Mil e quinhentas pessoas participam nos 
concertos do último dia do festival em Porto 
Covo e são 5000 as que o visitam no total do 
fim-de-semana.

FESTIVAL NO CENTRO DE ARTES

Centro de Artes no coração do festival
Com concertos e iniciativas paralelas (ateliers, cinema, conversas, etc.) o Centro de Artes foi um dos palcos privilegiados do FMM2007.

O FESTIVAL foi, em 2007, vivido ainda 
mais intensamente no CAS, com destaque 
para os quatro concertos realizados nos dias 
23 e 24 de Julho, no Auditório.
  No dia 23, a noite de música começa com 
o francês Marcel Kanche e as suas 
misteriosas baladas ao retardador. O 
auditório está esgotado e, na Rua Cândido 
dos Reis, há som e vídeo para mais cerca de 
200 pessoas que, mesmo sem lugar no inte-
rior, não perdem a oportunidade de viver o 
concerto. Sara e Maika Gómez, as irmãs 
Ttukunak, dão o segundo concerto do dia, 
uma exploração da sonoridade da 
percussão tradicional basca “txalaparta”.   
  Muito selectiva nas suas apresentações em 
Portugal, a viajante Lula Pena, actualme-
nte a viver em Amesterdão, volta a Sines, 
dia 24, para um dos concertos mais 
esperados do FMM. E revela-se um dos 
mais emocionantes, para o público e para a 
própria cantora, com vários regressos ao 
palco. A seguir, um dos concertos perfeitos 
do festival, pelo Jacky Molard Acoustic 
Quartet, violino, contrabaixo, saxes e 
acordeão numa viagem empolgante pela 
música bretã, música irlandesa, música 
cigana, jazz, música contemporânea.

Paralelas são um sucesso
Nas iniciativas paralelas à programação 

musical, destaque para o grande sucesso dos 
ateliers para crianças, através dos quais 203 
crianças têm oportunidade de interagir com 
artistas do festival (Ttukunak, Lula Pena, 
Jacky Molard e Hélène Labarrière, Tartit e 
Erika Stucky), além de participar num 
laboratório musical ministrado pelos 
monitores do CAS. 
  No ciclo de cinema dedicado ao tema 
“Música e Trabalho” são projectados sete 

filmes para 233 espectadores. As conversas 
com artistas (Hamilton de Holanda e 
K’naan) promovem diálogos com 60 
espectadores do festival.
  Junto ao Centro de Artes, mas também no 
Largo Poeta Bocage e na Avenida da Praia, 
realizam-se apresentações do Hypnotic 
Brass Ensemble, orquestra de metais que 
das ruas de Chicago e Nova Iorque tem 
vindo a ganhar novos espaços e públicos por 

todo o mundo.
  No Centro de Exposições, mostra-se, desde 
1 de Julho e até 30 de Setembro, um 
conjunto de fotografias do jovem artista 
angolano Kiluanji Kia Henda. A exposição 
“Ngola Bar” reúne imagens captadas em 
viagens que realizou pelas várias províncias 
de Angola.

Etran Finatawa (foto: CMS)

Rão Kyao & Karl Seglem (foto: Mário Pires / CMS)

Mamani Keita (foto: CMS)

Atelier para crianças com as Ttukunak (foto: CMS) Hypnotic Brass Ensemble (foto: CMS)

Haydamaky (foto: Mário Pires / CMS)
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O inigualável espectáculo 
da música sem fronteiras
Com um total acumulado de 75 mil a 80 mil espectadores, o Festival Músicas do Mundo 2007 foi o mais participado 
de sempre. O extraordinário final proporcionado pelo grupo Gogol Bordello coroou de glória a nona edição daquele 
que muitos consideram o melhor festival de música do país.

ENTRE o começo, invernoso e difícil, em 
Porto Covo, dia 20 de Julho, e a apoteose 
fulgurante no Castelo e Av. Praia, dia 28, o 
FMM Sines 2007 estendeu novamente os 
limites do que pode ser, hoje, um grande fes-
tival de música livre, em que o sucesso de 

público não se obtém vendendo a alma da 
programação à lógica comercial. 
  Indiscutivelmente, o mais importante 
evento centrado na “world music” já reali-
zado em Portugal, com 33 concertos, qua-
tro palcos e perto de 80 mil espectadores, o 

FMM 2007 fica outra vez marcado como 
um momento singular no ano cultural por-
tuguês em que a extrema exigência e a mais 
entusiástica adesão popular se encontram. 
  A felicidade de ter tido no seu final, com o 
grupo americano de origem ucraniana 

Gogol Bordello, o momento de espectáculo 
mais alto da sua história, contribui para dei-
xar uma memória especialmente brilhante 
do festival 2007, mas é também um desafio 
reforçado para a décima edição do evento, 
que se celebrará no próximo ano.

FESTIVAL EM PORTO COVO 

Mamani Keita
e outras estrelas
A primeira parte do festival, entre 20 e 22 de Julho, em Porto 
Covo, tem um início difícil, devido à instabilidade climatérica, 
mas evolui para alguns dos melhores momentos da edição 2007.

A NORTADA ameaça a primeira noite do 
Festival Músicas do Mundo 2007, 20 de 
Julho. Pelo palco de Porto Covo entra um 
vento forte e frio que adia a entrada do 
público. Quando os Galandum Galun-
daina começam a tocar, apenas algumas 
centenas de pessoas ocupam o recinto. É 
um dos começos de festival mais difíceis de 
sempre. 
  Vindo de uma das terras portuguesas com 
Inverno mais rigoroso, Miranda, o grupo 
de abertura não se impressiona com o 
Verão atípico. Paulo Meirinhos dialoga em 
mirandês com o público. A coreografia dos 
pauliteiros acompanha os “lhaços” sem 
tremuras. As harmonias vocais, o contínuo 
da sanfona, o tom elegíaco da gaita-de-
foles, o chamamento das percussões 
compõem um concerto de grande música 
folclórica portuguesa.
  O croata Darko Rundek apresenta em 
Sines o lado mais gregário do seu 
repertório, onde a influência negra e latina 

é acentuada. Dando o seu contributo para 
aquecer a noite, o navio da Cargo Orkestar 
parte do Adriático para viagens a destinos 
surpreendentes como Cuba e a Jamaica. 
“…foram os temas mais dinâmicos, como o 
momento quase ska do encore, que 
incentivaram os presentes à participação, 
com palmas a compasso e um ou outro pé 
de dança”, escreve Lia Pereira no site da 
Blitz.
  Já com o recinto bem composto (1500 
pessoas), os nigerinos Etran Finatawa 
(“Estrelas da Tradição”) fecham o dia com a 
fusão das músicas “wodaabe” e tuaregue, 
desenvolvida em torno dos círculos das 
vozes e das linhas das guitarras eléctricas, 
características dos blues do deserto. 
“Música embaladora e fascinante”, diz Jorge 
Lima Alves no Expresso.

A noite de Mamani
O segundo dia de música em Porto Covo, 
21 de Julho, beneficia de uma melhoria no 

tempo e de um programa que é quente 
desde o primeiro minuto. Don Byron, 
conhecido clarinetista que em Sines opta 
pelo sax tenor do músico que home-
nageava, Junior Walker, dá um espectáculo 
de jazz com catalisador funk. Uma potente 
mistura de músicas negras que o cantor 
Dean Bowman não pára de ir à frente do 
palco dar de beber a um público que, cedo, 
se mostra envolvido.   
  Entre o pó africano e os neons do "dance-
floor", entre a pureza aquática do n'goni de 
Moriba Koita e os voos espaciais da guitarra 
eléctrica de Nicolas Repac, a cantora 
maliana Mamani Keita dá um dos 
melhores concertos da nona edição do fes-

tival. Comparando-a a outra presença 
marcante da música do Mali no festival, 
Rokia Traoré (2004), Lia Pereira afirma: 
“Mamani Keita deixou a melhor das 
impressões em Porto Covo, quer pela beleza 
das suas composições, quer pela forte noção 
de espectáculo”.
  O grupo arménio-russo Deti Picasso 
aproxima-se do universo da música pop 
alternativa e conquista o interesse do 
público mais jovem do festival. “E quando 
se pensava que a noite não podia ter mais 
energia, eis que os Deti Picasso subiram ao 
palco. Uma jovem, de nome Gaya, vestida 
de vermelho e pandeireta na mão, 
conseguiu que duas mil pessoas tentassem 

cantarolar músicas tradicionais arménias, 
atravessadas pelo rock russo”, lê-se no texto 
de Susana Frexes para a SIC Online.

Rão Kyao e Karl Seglem 
em estreia mundial
O último dia de música em Porto Covo, 22 
de Julho, começa com os Djabe, um projecto 
de fusão de jazz com música popular húngara 
e de outras partes do mundo. Do concerto no 
FMM, destaque para uma composição 
dedicada a Porto Covo e tocada no 
“angklung”, um instrumento de bambu de 
origem indonésia.
  A seguir, o flautista português Rão Kyao e o 
saxofonista norueguês Karl Seglem juntam-
se em palco para um encontro em estreia 
mundial, onde cada um dá o seu contributo 
para enriquecer algumas das melhores peças 
do repertório do outro. Da contemplação do 
norueguês “Djupt” ao frenesim da “Dança 
dos Montes”, um espectáculo que Jorge Lima 
Alves, do jornal Expresso, classifica como 
“agradavelmente surpreendente”.
  O festival fecha na aldeia com a festa do “ska 
dos Cárpatos” montada pelos ucranianos 
Haydamaky. Mais de duas horas de música 
onde confluem elementos da tradição da 
Ucrânia e ska na sua encarnação mais ligada 
ao punk britânico, aqui também evidente no 
pendor político de grande parte das letras can-
tadas.
  Mil e quinhentas pessoas participam nos 
concertos do último dia do festival em Porto 
Covo e são 5000 as que o visitam no total do 
fim-de-semana.

FESTIVAL NO CENTRO DE ARTES

Centro de Artes no coração do festival
Com concertos e iniciativas paralelas (ateliers, cinema, conversas, etc.) o Centro de Artes foi um dos palcos privilegiados do FMM2007.

O FESTIVAL foi, em 2007, vivido ainda 
mais intensamente no CAS, com destaque 
para os quatro concertos realizados nos dias 
23 e 24 de Julho, no Auditório.
  No dia 23, a noite de música começa com 
o francês Marcel Kanche e as suas 
misteriosas baladas ao retardador. O 
auditório está esgotado e, na Rua Cândido 
dos Reis, há som e vídeo para mais cerca de 
200 pessoas que, mesmo sem lugar no inte-
rior, não perdem a oportunidade de viver o 
concerto. Sara e Maika Gómez, as irmãs 
Ttukunak, dão o segundo concerto do dia, 
uma exploração da sonoridade da 
percussão tradicional basca “txalaparta”.   
  Muito selectiva nas suas apresentações em 
Portugal, a viajante Lula Pena, actualme-
nte a viver em Amesterdão, volta a Sines, 
dia 24, para um dos concertos mais 
esperados do FMM. E revela-se um dos 
mais emocionantes, para o público e para a 
própria cantora, com vários regressos ao 
palco. A seguir, um dos concertos perfeitos 
do festival, pelo Jacky Molard Acoustic 
Quartet, violino, contrabaixo, saxes e 
acordeão numa viagem empolgante pela 
música bretã, música irlandesa, música 
cigana, jazz, música contemporânea.

Paralelas são um sucesso
Nas iniciativas paralelas à programação 

musical, destaque para o grande sucesso dos 
ateliers para crianças, através dos quais 203 
crianças têm oportunidade de interagir com 
artistas do festival (Ttukunak, Lula Pena, 
Jacky Molard e Hélène Labarrière, Tartit e 
Erika Stucky), além de participar num 
laboratório musical ministrado pelos 
monitores do CAS. 
  No ciclo de cinema dedicado ao tema 
“Música e Trabalho” são projectados sete 

filmes para 233 espectadores. As conversas 
com artistas (Hamilton de Holanda e 
K’naan) promovem diálogos com 60 
espectadores do festival.
  Junto ao Centro de Artes, mas também no 
Largo Poeta Bocage e na Avenida da Praia, 
realizam-se apresentações do Hypnotic 
Brass Ensemble, orquestra de metais que 
das ruas de Chicago e Nova Iorque tem 
vindo a ganhar novos espaços e públicos por 

todo o mundo.
  No Centro de Exposições, mostra-se, desde 
1 de Julho e até 30 de Setembro, um 
conjunto de fotografias do jovem artista 
angolano Kiluanji Kia Henda. A exposição 
“Ngola Bar” reúne imagens captadas em 
viagens que realizou pelas várias províncias 
de Angola.

Etran Finatawa (foto: CMS)

Rão Kyao & Karl Seglem (foto: Mário Pires / CMS)

Mamani Keita (foto: CMS)

Atelier para crianças com as Ttukunak (foto: CMS) Hypnotic Brass Ensemble (foto: CMS)

Haydamaky (foto: Mário Pires / CMS)
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O FESTIVAL Músicas do Mundo propõe 
em 2007 um dia suplementar no seu palco 
histórico. Além das tradicionais quintas, 
sextas e sábados de música, passa a haver 
também uma quarta-feira de festa no 
Castelo.
  E quarta-feira, dia 25 de Julho, mais 
parecia um sábado no festival: 5000 pessoas 
dão ao Castelo a vibração de um dos seus 
melhores dias. Uma das razões está logo a 
abrir, o regresso do protagonista mais 
destacado da edição anterior do evento, o 
percussionista indiano Trilok Gurtu, desta 
vez acompanhado por uma banda 
composta de músicos que com ele têm 
participado nos mais diferentes projectos 
ao longo dos últimos anos. No Jornal de 
Notícias, Cristiano Pereira confessa-se 
impressionado com o virtuosismo de 
Trilok: “Os seus dedos moviam-se céleres 
nas peles da percussão”, escreve. “Apesar de 
ser acompanhado por banda, notou-se que 
o público preferia os momentos em que 
Gurtu solava - por vezes com uma mão e a 
bateria com outra, libertando ainda 
padrões rítmicos pela boca; a dada altura 
fez música com um balde de água”.
  Bellowhead, a grande revelação da folk 
britânica actual, entra em palco com a 
plateia acesa por Trilok. E sempre que o 
percussionista Peter Flood carrega na 
“stomp box” é ainda o ritmo, mais do que a 
melodia ou a harmonia, o eixo que domina 
o jogo musical. Um dos grupos musi-
calmente mais completos e cultivados de 
todo o evento, milimétrico na carburação 
em conjunto, os Bellowhead revelam-se 
uma hiper-nutrida e imparável “big band”, 
capaz de pôr o Castelo a dançar com a sua 
tradição inglesa de olhos no mundo. 
  A terminar o primeiro dia de concertos 
entre muralhas, actua a grande cantora do 
Mali, Oumou Sangaré. No único 
espectáculo em que o som nem sempre está 
à altura da música, o poder da diva e a 
riqueza da tradição musical do seu país 
(bem patente no FMM 2007) não passam 
despercebidos: “Que voz, que presença, 
que músicos, que concerto. Novamente 
uma proposta do Mali a ficar na história de 
Sines, tal como sucedeu em edições 
anteriores do FMM”, escreve Filipe Pedro, 
no site Fest Mag.

“Beautiful, beautiful, beautiful!”
O Festival Músicas do Mundo sempre foi 
aberto ao jazz, especialmente ao jazz 
disponível para acolher dentro de si o 
mundo e o presente. O primeiro concerto 
de quinta-feira, 26 de Julho, no Castelo, 
tem como protagonista um dos mais 
destacados e originais músicos de jazz 

FESTIVAL NO CASTELO

As 1001 glórias da catedral
das músicas do mundo 
A apoteose de energia e fogo dos Gogol Bordello rouba protagonismo mas não faz esquecer o que de mais aconteceu 
em quatro grandes noites de música no Castelo.

portugueses, Carlos Bica. Acompanhado 
dos americanos Jim Black (bateria) e Frank 
Möbius (guitarra) e do disc-jockey alemão 
DJ Ill Vibe, o contrabaixista conquista o 
crítico do Jornal de Notícias: “O resultado 
causa pasmo e assombro, tornando-se 
difícil determinar qual dos músicos se porta 
melhor. É mais uma hora de uma música 
que parte do Jazz para incorporar 
elementos de um hip-hop pejado de 

groove. Soberbo.”  
 Há magia logo a seguir, com o grupo 
maliano Tartit, proveniente da cultura 
tuaregue. Juntando mulheres cantoras e 
percussionistas e homens cantores e 
dedicados aos instrumentos de cordas e à 
dança, a sua actuação obtém uma reacção 
tão calorosa do público que, no final, um 
dos músicos não se cansa de gritar ao 
microfone, referindo-se à beleza da plateia: 

“Beautiful, beautiful, beautiful”. João 
Bonifácio, do jornal Público, também 
aprova os “ritmos ondulantes” dos Tartit: 
“Por cada melodia cantada há uma resposta 
de outra mulher até várias melodias se 
cruzarem, enquanto a percussão obsessiva e 
as harmonias criarem uma espécie de 
carrossel lento e hipnótico. A avaliar pela 
reacção do público, foi o concerto mais bem 
recebido da noite”.
  O decano da música etíope, Mahmoud 
Ahmed, fecha o dia em festa. José Manuel 
Simões, escreve no Correio da Manhã: 
“...Mahmoud Ahmed, da Etiópia - 
certamente um dos melhores cantores 
africanos da actualidade -, é um poço de 
energia, um resistente, um homem de dança 
fácil e jeito irrequieto a quem foi conferido o 
título de ‘rei da euskesta’, rei do êxtase da 
alegria, passos de dança e vitalidade, 
provando que, afinal, a Etiópia não é apenas 
terra de miséria e fome, mas de uma cultura 
secular que apela ao mundo por mais 
misericórdia e amor ao próximo”.
  Cinco mil pessoas preenchem o Castelo no 
final do concerto.

Rachid em sintonia
É noite de sexta-feira, 27 de Julho, e a 
temperatura não pára de subir fora e dentro 
do Castelo, o público chega aos 6000 
espectadores.

  O brasileiro Hamilton de Holanda 
começa, mostrando, com o seu quinteto, as 
capacidades do instrumento que toca, 
enriquece e moderniza como ninguém, o 
bandolim. Na edição online do semanário 
Sol, César Avó faz uma crítica muito 
positiva ao espectáculo: “Houve Baden 
Powell com improvisações inspiradas em 
Carlos Paredes, uma «música romântica ao 
contrário», e espaço para, à vez, os outros 
instrumentistas - que tocam baixo, 
harmónica, guitarra acústica e bateria - 
mostrarem o que valem. Hamilton de 
Holanda também teve direito ao momento 
a solo em palco. O seu virtuosismo foi 
demonstrado à saciedade e aí deu largas aos 
trejeitos e esgares dignos de um guitarrista 
de rock. ”
  Para o jornalista do Sol, sexta-feira 
prossegue em grande com o World Saxo-
phone Quartet. “Liderados por David 
Murray (uma figura que já faz parte da 
mobília do festival, tantas são as suas 
participações) no sax tenor, o veterano 
grupo não fez concessões festivaleiras: não 
se pediram palmas nem se jurou amor 
eterno ao público português. Blues, funk, 
laivos de anos 70 num som intemporal. 
Sim-plesmente tocaram - e de forma 
avassaladora”, escreve.
  Vem então o concerto mais controverso 
do FMM 2007, o momento em que se põe 
em cheque o precário equilíbrio do rock n’ 
roll. O argelino Rachid Taha perde metade 
do concerto à procura de si próprio, do 
palco, das letras, mas quando canta 
“Écoute-moi camarade” escuta-se a si 
próprio e parte para um final de comunhão 
com o público, quase íntimo com a 
multidão na partilha de um certo tipo de 
felicidade desesperada, que só seria 
superada no dia seguinte por outro punk-
world-rocker muito especial. João 
Gonçalves assinala no Diário Digital a 
“hora da grande agitação”: “Rachid é uma 
figura engraçada e tem o carisma do rock 
n`roll, percebeu o que a malta queria e foi 

sempre a puxar por Sines enquanto pedia 
champanhe. Música alterada da Argélia 
para se dançar até depois das duas da matina 
com o natural apogeu na versão dos Clash, 
«Rock the Casbah».”

Castelo vive a sua noite maior
Sábado, 28 de Julho: o guia do festival 
propõe um dos mais desafiantes 
alinhamentos de sempre: cabaret de tom 
germânico, seguido de “hip hop” somali e 
punk cigano para fechar. O Castelo está 
lotado. Prepara-se uma grande noite e ela 
acontece: a maior.
  Erika Stucky, acompanhada do trio Roots 

of Communication, cumpre o que se 
propunha: com o seu humor desarmante, é 
uma das grandes figuras do festival. Lia 
Pereira escreve na edição em linha da Blitz: 
“...começou por brincar com o nome da 
localidade - «Sinessshhhh», sibilou - antes 
de falar um pouco, ao público, sobre a sua 
experiência de vida. (...) Excêntrica e, a 
espaços, sinistra, Erika Stucky encenou 
diálogos imaginários, cantou sobre cowboys 
suíços e ofereceu a «Sinesssshhh» um 
espectáculo despido e experimental. A 
avaliar pela reacção final do público, dir-se-
ia que os riscos deram frutos”.
  Repetindo a presença de 2006, mas desta 

vez com o privilégio de trazer pela primeira 
vez o “hip hop” ao Castelo, K’naan volta a 
triunfar. “K'naan é rotulado de «rapper». E é-
o no sentido de a palavra, de o discurso ser o 
protagonista. A situação caótica no país natal 
ou os valores propagados pelo gangsta rap são 
alvo das letras acutilantes. (...) Servido por 
djembés, guitarra e, ocasionalmente, pelo 
beat proveniente do Mac, o rap de K'naan 
foge a todas as convenções. Preocupado em 
partilhar a mensagem e as emoções, o cantor 
conseguiu o retorno total do público, 
antevendo futuras passagens vitoriosas por 
Portugal”, diz César Avó no Sol.
  E depois, Gogol Bordello. Estreando-se em 
Portugal, o grupo americano que tem na 
música cigana e no punk as traves-mestras do 
seu edifício sonoro dá o mais espectacular 
concerto desta edição e, provavelmente, de 
todos os festivais. Um concerto que atinge o 
zénite durante o fogo-de-artifício, em 
sincronia com a canção “Not a Crime”, mas 
que se mantém no céu durante toda a sua 
extensão. Das senhoras do “catering” aos 
porteiros, dos vendedores de bebidas aos 
jornalistas, todos dançam, todos respondem 
e emulam o líder da banda, Eugene Hütz. 
João Bonifácio (Público), agradece aos 
deuses: “Quando o fogo-de-artifício surgiu 
de trás do palco para interromper uma 
canção dos Bordello (que continuaram a sua 
algazarra como se tocassem todos os dias com 
morteiros nas costas) e encher o céu de Sines 
num espectáculo vertiginoso, sabia-se: tinha 
sido uma noite extraordinária, daquelas que 
fazem o mais surdo crer no poder mágico 
dessa prenda dos deuses chamada música. E 
Sines, como todos desejavam, acabava em 
glória”. 

Bellowhead (foto: Mário Pires / CMS)

Tartit (foto: Mário Pires / CMS)

Rachid Taha (foto: Mário Pires / CMS)

Gogol Bordello (foto: Mário Pires / CMS)

Hamilton de Holanda (foto: Mário Pires / CMS)

Erika Stucky (foto: Mário Pires / CMS)
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O FESTIVAL Músicas do Mundo propõe 
em 2007 um dia suplementar no seu palco 
histórico. Além das tradicionais quintas, 
sextas e sábados de música, passa a haver 
também uma quarta-feira de festa no 
Castelo.
  E quarta-feira, dia 25 de Julho, mais 
parecia um sábado no festival: 5000 pessoas 
dão ao Castelo a vibração de um dos seus 
melhores dias. Uma das razões está logo a 
abrir, o regresso do protagonista mais 
destacado da edição anterior do evento, o 
percussionista indiano Trilok Gurtu, desta 
vez acompanhado por uma banda 
composta de músicos que com ele têm 
participado nos mais diferentes projectos 
ao longo dos últimos anos. No Jornal de 
Notícias, Cristiano Pereira confessa-se 
impressionado com o virtuosismo de 
Trilok: “Os seus dedos moviam-se céleres 
nas peles da percussão”, escreve. “Apesar de 
ser acompanhado por banda, notou-se que 
o público preferia os momentos em que 
Gurtu solava - por vezes com uma mão e a 
bateria com outra, libertando ainda 
padrões rítmicos pela boca; a dada altura 
fez música com um balde de água”.
  Bellowhead, a grande revelação da folk 
britânica actual, entra em palco com a 
plateia acesa por Trilok. E sempre que o 
percussionista Peter Flood carrega na 
“stomp box” é ainda o ritmo, mais do que a 
melodia ou a harmonia, o eixo que domina 
o jogo musical. Um dos grupos musi-
calmente mais completos e cultivados de 
todo o evento, milimétrico na carburação 
em conjunto, os Bellowhead revelam-se 
uma hiper-nutrida e imparável “big band”, 
capaz de pôr o Castelo a dançar com a sua 
tradição inglesa de olhos no mundo. 
  A terminar o primeiro dia de concertos 
entre muralhas, actua a grande cantora do 
Mali, Oumou Sangaré. No único 
espectáculo em que o som nem sempre está 
à altura da música, o poder da diva e a 
riqueza da tradição musical do seu país 
(bem patente no FMM 2007) não passam 
despercebidos: “Que voz, que presença, 
que músicos, que concerto. Novamente 
uma proposta do Mali a ficar na história de 
Sines, tal como sucedeu em edições 
anteriores do FMM”, escreve Filipe Pedro, 
no site Fest Mag.

“Beautiful, beautiful, beautiful!”
O Festival Músicas do Mundo sempre foi 
aberto ao jazz, especialmente ao jazz 
disponível para acolher dentro de si o 
mundo e o presente. O primeiro concerto 
de quinta-feira, 26 de Julho, no Castelo, 
tem como protagonista um dos mais 
destacados e originais músicos de jazz 

FESTIVAL NO CASTELO

As 1001 glórias da catedral
das músicas do mundo 
A apoteose de energia e fogo dos Gogol Bordello rouba protagonismo mas não faz esquecer o que de mais aconteceu 
em quatro grandes noites de música no Castelo.

portugueses, Carlos Bica. Acompanhado 
dos americanos Jim Black (bateria) e Frank 
Möbius (guitarra) e do disc-jockey alemão 
DJ Ill Vibe, o contrabaixista conquista o 
crítico do Jornal de Notícias: “O resultado 
causa pasmo e assombro, tornando-se 
difícil determinar qual dos músicos se porta 
melhor. É mais uma hora de uma música 
que parte do Jazz para incorporar 
elementos de um hip-hop pejado de 

groove. Soberbo.”  
 Há magia logo a seguir, com o grupo 
maliano Tartit, proveniente da cultura 
tuaregue. Juntando mulheres cantoras e 
percussionistas e homens cantores e 
dedicados aos instrumentos de cordas e à 
dança, a sua actuação obtém uma reacção 
tão calorosa do público que, no final, um 
dos músicos não se cansa de gritar ao 
microfone, referindo-se à beleza da plateia: 

“Beautiful, beautiful, beautiful”. João 
Bonifácio, do jornal Público, também 
aprova os “ritmos ondulantes” dos Tartit: 
“Por cada melodia cantada há uma resposta 
de outra mulher até várias melodias se 
cruzarem, enquanto a percussão obsessiva e 
as harmonias criarem uma espécie de 
carrossel lento e hipnótico. A avaliar pela 
reacção do público, foi o concerto mais bem 
recebido da noite”.
  O decano da música etíope, Mahmoud 
Ahmed, fecha o dia em festa. José Manuel 
Simões, escreve no Correio da Manhã: 
“...Mahmoud Ahmed, da Etiópia - 
certamente um dos melhores cantores 
africanos da actualidade -, é um poço de 
energia, um resistente, um homem de dança 
fácil e jeito irrequieto a quem foi conferido o 
título de ‘rei da euskesta’, rei do êxtase da 
alegria, passos de dança e vitalidade, 
provando que, afinal, a Etiópia não é apenas 
terra de miséria e fome, mas de uma cultura 
secular que apela ao mundo por mais 
misericórdia e amor ao próximo”.
  Cinco mil pessoas preenchem o Castelo no 
final do concerto.

Rachid em sintonia
É noite de sexta-feira, 27 de Julho, e a 
temperatura não pára de subir fora e dentro 
do Castelo, o público chega aos 6000 
espectadores.

  O brasileiro Hamilton de Holanda 
começa, mostrando, com o seu quinteto, as 
capacidades do instrumento que toca, 
enriquece e moderniza como ninguém, o 
bandolim. Na edição online do semanário 
Sol, César Avó faz uma crítica muito 
positiva ao espectáculo: “Houve Baden 
Powell com improvisações inspiradas em 
Carlos Paredes, uma «música romântica ao 
contrário», e espaço para, à vez, os outros 
instrumentistas - que tocam baixo, 
harmónica, guitarra acústica e bateria - 
mostrarem o que valem. Hamilton de 
Holanda também teve direito ao momento 
a solo em palco. O seu virtuosismo foi 
demonstrado à saciedade e aí deu largas aos 
trejeitos e esgares dignos de um guitarrista 
de rock. ”
  Para o jornalista do Sol, sexta-feira 
prossegue em grande com o World Saxo-
phone Quartet. “Liderados por David 
Murray (uma figura que já faz parte da 
mobília do festival, tantas são as suas 
participações) no sax tenor, o veterano 
grupo não fez concessões festivaleiras: não 
se pediram palmas nem se jurou amor 
eterno ao público português. Blues, funk, 
laivos de anos 70 num som intemporal. 
Sim-plesmente tocaram - e de forma 
avassaladora”, escreve.
  Vem então o concerto mais controverso 
do FMM 2007, o momento em que se põe 
em cheque o precário equilíbrio do rock n’ 
roll. O argelino Rachid Taha perde metade 
do concerto à procura de si próprio, do 
palco, das letras, mas quando canta 
“Écoute-moi camarade” escuta-se a si 
próprio e parte para um final de comunhão 
com o público, quase íntimo com a 
multidão na partilha de um certo tipo de 
felicidade desesperada, que só seria 
superada no dia seguinte por outro punk-
world-rocker muito especial. João 
Gonçalves assinala no Diário Digital a 
“hora da grande agitação”: “Rachid é uma 
figura engraçada e tem o carisma do rock 
n`roll, percebeu o que a malta queria e foi 

sempre a puxar por Sines enquanto pedia 
champanhe. Música alterada da Argélia 
para se dançar até depois das duas da matina 
com o natural apogeu na versão dos Clash, 
«Rock the Casbah».”

Castelo vive a sua noite maior
Sábado, 28 de Julho: o guia do festival 
propõe um dos mais desafiantes 
alinhamentos de sempre: cabaret de tom 
germânico, seguido de “hip hop” somali e 
punk cigano para fechar. O Castelo está 
lotado. Prepara-se uma grande noite e ela 
acontece: a maior.
  Erika Stucky, acompanhada do trio Roots 

of Communication, cumpre o que se 
propunha: com o seu humor desarmante, é 
uma das grandes figuras do festival. Lia 
Pereira escreve na edição em linha da Blitz: 
“...começou por brincar com o nome da 
localidade - «Sinessshhhh», sibilou - antes 
de falar um pouco, ao público, sobre a sua 
experiência de vida. (...) Excêntrica e, a 
espaços, sinistra, Erika Stucky encenou 
diálogos imaginários, cantou sobre cowboys 
suíços e ofereceu a «Sinesssshhh» um 
espectáculo despido e experimental. A 
avaliar pela reacção final do público, dir-se-
ia que os riscos deram frutos”.
  Repetindo a presença de 2006, mas desta 

vez com o privilégio de trazer pela primeira 
vez o “hip hop” ao Castelo, K’naan volta a 
triunfar. “K'naan é rotulado de «rapper». E é-
o no sentido de a palavra, de o discurso ser o 
protagonista. A situação caótica no país natal 
ou os valores propagados pelo gangsta rap são 
alvo das letras acutilantes. (...) Servido por 
djembés, guitarra e, ocasionalmente, pelo 
beat proveniente do Mac, o rap de K'naan 
foge a todas as convenções. Preocupado em 
partilhar a mensagem e as emoções, o cantor 
conseguiu o retorno total do público, 
antevendo futuras passagens vitoriosas por 
Portugal”, diz César Avó no Sol.
  E depois, Gogol Bordello. Estreando-se em 
Portugal, o grupo americano que tem na 
música cigana e no punk as traves-mestras do 
seu edifício sonoro dá o mais espectacular 
concerto desta edição e, provavelmente, de 
todos os festivais. Um concerto que atinge o 
zénite durante o fogo-de-artifício, em 
sincronia com a canção “Not a Crime”, mas 
que se mantém no céu durante toda a sua 
extensão. Das senhoras do “catering” aos 
porteiros, dos vendedores de bebidas aos 
jornalistas, todos dançam, todos respondem 
e emulam o líder da banda, Eugene Hütz. 
João Bonifácio (Público), agradece aos 
deuses: “Quando o fogo-de-artifício surgiu 
de trás do palco para interromper uma 
canção dos Bordello (que continuaram a sua 
algazarra como se tocassem todos os dias com 
morteiros nas costas) e encher o céu de Sines 
num espectáculo vertiginoso, sabia-se: tinha 
sido uma noite extraordinária, daquelas que 
fazem o mais surdo crer no poder mágico 
dessa prenda dos deuses chamada música. E 
Sines, como todos desejavam, acabava em 
glória”. 

Bellowhead (foto: Mário Pires / CMS)

Tartit (foto: Mário Pires / CMS)

Rachid Taha (foto: Mário Pires / CMS)

Gogol Bordello (foto: Mário Pires / CMS)

Hamilton de Holanda (foto: Mário Pires / CMS)

Erika Stucky (foto: Mário Pires / CMS)
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FESTIVAL NA AVENIDA DA PRAIA

Música entre as ondas
Uma multidão assistiu aos concertos vespertinos e nocturnos na Praia. A plateia de dia 28 foi a maior de sempre. 

COM a nova zona de comidas, nas 
instalações da Mostra Gastronómica, a 
Avenida da Praia ganhou neste festival uma 
nova animação. Mais opções de alimen-
tação e uma praia com Bandeira Azul 
juntaram-se à qualidade da programação 
para trazer àquela zona da cidade quase 50 
mil pessoas.
  O primeiro concerto na avenida acontece 
na madrugada de quarta-feira, 25 de Julho. 
Um cruzamento curiosíssimo de música 
tradicional do povo japonês Ainu e ritmos 
jamaicanos. Cristiano Pereira, do Jornal de 
Notícias, gosta do concerto: “Já perto das 3 
da manhã, o colectivo japonês Oki Ainu 
Dub Band conseguiu entusiasmar o palco 
montado à beira da praia. Tratou-se de uma 
sessão de dub-reggae polido pelo ‘tonkori’, 
instrumento japonês de seis cordas que 
libertava uma ressonância acústica 
inebriante”.
 Ao fim da tarde do dia seguinte, quinta, 26 
de Julho, tem lugar o primeiro concerto 
vespertino do FMM. O sol desce sobre a 
cidade e a avenida é invadida por uma luz 
coada. Ganham cada vez mais um charme 
especial os concertos das 19h30 e o 
canadiano Harry Manx, com os seus blues 
com influências indianas, faz uma abertura 
perfeita para esta série de espectáculos. 
Jorge Lima Alves, do jornal Expresso, 
coloca Manx no lote das “gratas surpresas” 
do FMM 2007.
  À noite, o dia de música encerra com o can-
tor britânico Bitty McLean. Devido a 
acidente de um dos músicos, a dupla Sly & 
Robbie não o pode acompanhar a Sines, 
sendo substituída pelos franceses The 
Homegrown Band. Um concerto de reggae 
onde a formação “soul” de McLean 
também se deixa mostrar. Perto de 10 mil 
pessoas dançam na avenida.

Coconut para 15 mil
Se Manx impressionara o jornalista do 
Expresso, o grupo Aronas, liderado pelo 

pianista Aron Ottignon, impressiona na 
tarde do dia seguinte, 27, uma plateia de 
3000 pessoas e o jornalista do Público, João 
Bonifácio: “À tarde o neo-zelandês Aronas, 
ao piano e acolitado por baixo, bateria e 
percussões nativas, desfez melodias bluesy 
insuflando-lhes polirritmias cheias de força. 
Uma pequena surpresa”.
  À noite, um dos concertos musicalmente 
mais ricos entre os que se realizaram na 
avenida é dado pela super-banda italiana La 
Etruria Criminale Banda. César Avó 

escreveu na edição online do semanário Sol: 
“Os sons populares italianos são apenas o 
ponto de partida. Há vocalizações bizarras e 
bem-humoradas, a cadência frenética das 
músicas balcânicas, o perfume lânguido da 
Jamaica, apimentados ora por uma 
rockalhada, ora por pormenores roubados 
das composições circenses. O resultado? 
Um energético batido musical, servido com 
vista para o mar e para a lua, que ainda 
alimentou muitos corpos à procura de adiar 
o último estertor rítmico da madrugada”.

  Outra proposta de grande música europeia 
é oferecida ao fim da tarde de 28 de Julho: 
Norkst. “..os bretões Norkst trouxeram a 
verdadeira música bretã, com todas as suas 
dissonâncias e uso da atonalidade, fazendo 
improváveis combinações de banjos com 
alaúdes, harpas e contrabaixos, acordeão e 
violono e ainda um sem-número de sopros. 
(...) A principal característica dos Norkst, no 
entanto, é a sua capacidade hipnótica, por via 
das repetições e uso dos bordões” (João 
Bonifácio, Público).
  O último grupo do festival, Señor Coconut 
& His Orchestra feat. Argenis Brito, 
apresenta-se na praia na madrugada de 28 de 
Julho para a maior plateia de sempre no 
evento. Perto de 15 mil pessoas vibram com a 
música electrónica dos Kraftwerk e Yellow 
Magic Orchestra latinizada pelo alemão Uwe 
Schmidt. Quando o grupo sai do palco, a 
alegria prolonga-se até ao amanhecer no “set” 
dos DJ’s Bailarico Sofisticado que, como já 
tinha acontecido com António Pires & 
Gonçalo Frota (dia 25), Raquel Bulha & 
Álvaro Costa (dia 26) e DJ Mankala & 
Freestylaz (dia 27), fecha o dia de música.

BALANÇO

«O festival da alegria»
A qualidade do Festival Músicas do Mundo continua a motivar os mais rasgados elogios da imprensa, artistas e público. 
O director, Manuel Coelho, faz um balanço muito positivo do evento.

Artistas: “Grande atmosfera”
Os artistas não hesitam em colocar o FMM 
na elite dos festivais do género em todo o 
mundo. Considerando um “privilégio” 
poder tocar em Sines, Jon Boden, dos britâ-
nicos Bellowhead, destacou a “grande 
atmosfera” e o facto de a organização fazer 
tudo para que as pessoas se sintam bem no 
festival. A maliana Oumou Sangaré disse 
que o FMM é “um grande festival”, “o festi-
val da alegria”. Fadimata Oumar, do grupo 
Tartit, afirmou: “Foi um dos melhores 
públicos para o qual alguma vez tocámos”.  
Hamilton de Holanda confessou à Antena 
1: “Foi um dos melhores concertos que já 
fiz com o quinteto”, “a ligação com este 
público foi fora do normal”.

Imprensa: “Um exemplo 
de como se deve fazer”
Na comunicação social, o saldo das opi-
niões é também francamente positivo. A 
começar por Álvaro Costa, condutor da 
emissão em directo que a RDP produz des-
de o Castelo. Para o conhecido radialista, 
este é “o melhor festival do país”, com “uma 
atmosfera que, ano após ano, vai crescendo 
e se tornando mais irresistível”.
  Autor de um programa na rádio inglesa 
BFBS, Dave Raven ficou maravilhado com 
a sua estreia no FMM: “Já fui a muitos festi-
vais ao longo dos anos, mas nunca a um tão 
bem organizado como o FMM. O espaço é 
soberbo, mas a atenção ao detalhe, o som, 
luz e filmagens excelentes, tornam o festival 
um exemplo de como se deve fazer”.
  Na imprensa, Cristiano Pereira (Jornal de 
Notícias), situa o festival entre os “mais 
importantes acontecimentos culturais do 
país”, onde “não há espaço para lixo”, “o cer-
tame ideal para quem procure passar uns 
dias na praia da costa alentejana e purificar-
se de toda a má música anglo-saxónica que 
diariamente nos chega de grande parte das 
rádios formatadas que parecem nada mais 
conhecer do que o pop-rock”.
  Perante o crescimento do número de even-
tos do género, pelo qual o sucesso do FMM 
é também responsável, Jorge Lima Alves, 
no Expresso, faz uma separação de águas: 
“Nem todos os festivais se equivalem, nem 
todos estão destinados a perdurar”. No 
Correio da Manhã, classifica-se o FMM 
como “um dos melhores eventos do país” e 
no jornal Destak (Margarida Caetano) 
como “o melhor festival de música portu-
guês”. Mesmo comentadores mais conheci-
dos pelas suas opiniões sobre outras áreas se 
rendem ao festival: “…urge ir ao Castelo e a 
Porto Covo descobrir a beleza em estado 
puro”, escreve Nuno Rogeiro na Sábado.

Público: “Há mais algum 
festival como este?”
Nos blogs e em emails à organização, o 
público do FMM opina sobre mais uma edi-

ção do festival.
 Rui Ribeiro escreve em www.som-
activo.blogspot.com: “Este ano, o 9º, mais 
do que crescimento, parece ter sido o ano da 
afirmação definitiva, com um programa 
extenso com mais de 30 concertos espalha-
dos por 9 dias. Há mais algum festival como 
este? Não!””. Em www.officeloun-
ging.blogspot.com, Luís Marvão afirma: 
“Dizer que é o grande festival de World 
Music do país é, parecendo elogio, porém 
redutor. Porque vai muito além disso, por-
que está na sua natureza a recusa da separa-
ção ou das categorias estanques. Tradição e 
contemporaneidade estão fortemente 
entrelaçadas”.
  Patrícia Filipe escreve à organização: 
"Além da excelente programação, acho 
exemplar a forma como está organizado. 
Em todos os aspectos! (…) Os meus para-
béns a toda a equipa que idealiza e organiza 
este FMM!"
  Rodrigo Dray diz que o FMM é “melhor 
festival de música” a que alguma vez foi.
  Patrícia Simões afirma: "Gostei muito da 
minha primeira visita ao FMM. E a Sines 
também. (…) Achei a organização muito 
boa: sem confusão, com segurança, as pes-
soas ajudaram pois o público é fantástico!”
  Tiago Antunes veio pela primeira vez ao fes-
tival e gostou: "Foi a primeira vez que fui ao 
FMM (primeira de muitas, com toda a cer-
teza). Agradeço o facto de conseguirem 
uma tão grandiosa festa; um espectáculo 
que consegue fazer um equilíbrio entre 
música, calor humano, arquitectura e mui-

ta... muita alegria.” Pedro Silva dá os para-
béns por um “festival de arromba”: “Será 
possível que ao fim de nove anos ainda con-
sigam melhorar aquilo que já é um festival 
de eleição? Excelente organização, bons espa-
ços de lazer, a inovação dos restaurantes da 
praia, gostei bastante”.
  Manuel Pires escreve: “O FMM deste ano 
foi brutalíssimo (no mínimo)… a organiza-
ção, o público, o espaço, a música, o espírito 
que se respira neste festival é indescritível, 
por isso é o único onde eu faço questão de 
não faltar!”

Presidente da Câmara: "Foi um 
extraordinário festival”
O sucesso do FMM deixou também o seu 
director, Manuel Coelho, satisfeito. Além 
da enchente já habitual no Castelo e da com-
ponente em Porto Covo, o presidente da 
Câmara Municipal de Sines destaca o modo 
como a Av. Vasco da Gama e o CAS recebe-
ram o festival: “Com o crescimento do festi-
val, tornou-se impossível circunscrevê-lo ao 
Castelo e à zona histórica. A avenida afir-
mou-se como um espaço privilegiado para 
acontecimentos deste género e o Centro de 
Artes, com as actividades paralelas e a possi-
bilidade de oferecer concertos mais intimis-
tas, abrem novas perspectivas no festival.”
  As duas principais inovações logísticas 
introduzidas no FMM 2007 - criação de 
uma zona de comidas na Avenida da Praia e 
abertura de uma segunda porta no Castelo - 
contribuíram para tornar o festival melhor, 
com mais impacto e segurança.

  “O festival foi bastante beneficiado com a 
abertura da segunda porta no Castelo, quer 
em segurança, quer em funcionalidade. As 
entradas e saídas foram muito mais rápidas 
do que em anos anteriores. A criação de uma 
zona de comidas na Avenida da Praia propor-
cionou mais oferta a este nível para o público 
do festival e deu uma animação reforçada 
àquele espaço.”
 O crescimento do FMM continua, no 
entanto, a revelar a insuficiência da oferta de 
alojamento no concelho. “Sines precisa com 
urgência de dois novos hotéis. A CMS está 
neste momento empenhada em garantir pelo 
menos a construção de dois bons hotéis na 
zona sul, assim como um parque de campis-
mo entre a saída da cidade e a Ribeira dos 
Moinhos. Além disso, em 2008 a CMS trata-
rá de adaptar zonas na cidade para acampa-
mento ocasional, com melhores condições de 
higiene e conforto do que as que tem havido 
no parque das merendas”.
  Em suma, um balanço muito positivo de 
uma iniciativa que o município encara como 
investimento no concelho: “O FMM é o mai-
or acontecimento cultural e turístico desta 
cidade e desta região. É o melhor do país nes-
te género e é feito no coração da cidade, o que 
lhe dá uma repercussão muito importante. 
As pessoas já assimilaram este festival como 
seu, mas devem entendê-lo nesta sua dimen-
são de projectar uma imagem muito positiva 
de Sines e da repercussão económica dentro 
da cidade. Passaram aqui milhares de pessoas, 
que gastaram muitas centenas de milhares de 
euros.”

Harry Manx (foto: Mário Pires / CMS)

Norkst (foto: Mário Pires / CMS)

Señor Coconut & His Orchestra feat. Argenis Brito (foto: Mário Pires / CMS)
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FESTIVAL NA AVENIDA DA PRAIA

Música entre as ondas
Uma multidão assistiu aos concertos vespertinos e nocturnos na Praia. A plateia de dia 28 foi a maior de sempre. 

COM a nova zona de comidas, nas 
instalações da Mostra Gastronómica, a 
Avenida da Praia ganhou neste festival uma 
nova animação. Mais opções de alimen-
tação e uma praia com Bandeira Azul 
juntaram-se à qualidade da programação 
para trazer àquela zona da cidade quase 50 
mil pessoas.
  O primeiro concerto na avenida acontece 
na madrugada de quarta-feira, 25 de Julho. 
Um cruzamento curiosíssimo de música 
tradicional do povo japonês Ainu e ritmos 
jamaicanos. Cristiano Pereira, do Jornal de 
Notícias, gosta do concerto: “Já perto das 3 
da manhã, o colectivo japonês Oki Ainu 
Dub Band conseguiu entusiasmar o palco 
montado à beira da praia. Tratou-se de uma 
sessão de dub-reggae polido pelo ‘tonkori’, 
instrumento japonês de seis cordas que 
libertava uma ressonância acústica 
inebriante”.
 Ao fim da tarde do dia seguinte, quinta, 26 
de Julho, tem lugar o primeiro concerto 
vespertino do FMM. O sol desce sobre a 
cidade e a avenida é invadida por uma luz 
coada. Ganham cada vez mais um charme 
especial os concertos das 19h30 e o 
canadiano Harry Manx, com os seus blues 
com influências indianas, faz uma abertura 
perfeita para esta série de espectáculos. 
Jorge Lima Alves, do jornal Expresso, 
coloca Manx no lote das “gratas surpresas” 
do FMM 2007.
  À noite, o dia de música encerra com o can-
tor britânico Bitty McLean. Devido a 
acidente de um dos músicos, a dupla Sly & 
Robbie não o pode acompanhar a Sines, 
sendo substituída pelos franceses The 
Homegrown Band. Um concerto de reggae 
onde a formação “soul” de McLean 
também se deixa mostrar. Perto de 10 mil 
pessoas dançam na avenida.

Coconut para 15 mil
Se Manx impressionara o jornalista do 
Expresso, o grupo Aronas, liderado pelo 

pianista Aron Ottignon, impressiona na 
tarde do dia seguinte, 27, uma plateia de 
3000 pessoas e o jornalista do Público, João 
Bonifácio: “À tarde o neo-zelandês Aronas, 
ao piano e acolitado por baixo, bateria e 
percussões nativas, desfez melodias bluesy 
insuflando-lhes polirritmias cheias de força. 
Uma pequena surpresa”.
  À noite, um dos concertos musicalmente 
mais ricos entre os que se realizaram na 
avenida é dado pela super-banda italiana La 
Etruria Criminale Banda. César Avó 

escreveu na edição online do semanário Sol: 
“Os sons populares italianos são apenas o 
ponto de partida. Há vocalizações bizarras e 
bem-humoradas, a cadência frenética das 
músicas balcânicas, o perfume lânguido da 
Jamaica, apimentados ora por uma 
rockalhada, ora por pormenores roubados 
das composições circenses. O resultado? 
Um energético batido musical, servido com 
vista para o mar e para a lua, que ainda 
alimentou muitos corpos à procura de adiar 
o último estertor rítmico da madrugada”.

  Outra proposta de grande música europeia 
é oferecida ao fim da tarde de 28 de Julho: 
Norkst. “..os bretões Norkst trouxeram a 
verdadeira música bretã, com todas as suas 
dissonâncias e uso da atonalidade, fazendo 
improváveis combinações de banjos com 
alaúdes, harpas e contrabaixos, acordeão e 
violono e ainda um sem-número de sopros. 
(...) A principal característica dos Norkst, no 
entanto, é a sua capacidade hipnótica, por via 
das repetições e uso dos bordões” (João 
Bonifácio, Público).
  O último grupo do festival, Señor Coconut 
& His Orchestra feat. Argenis Brito, 
apresenta-se na praia na madrugada de 28 de 
Julho para a maior plateia de sempre no 
evento. Perto de 15 mil pessoas vibram com a 
música electrónica dos Kraftwerk e Yellow 
Magic Orchestra latinizada pelo alemão Uwe 
Schmidt. Quando o grupo sai do palco, a 
alegria prolonga-se até ao amanhecer no “set” 
dos DJ’s Bailarico Sofisticado que, como já 
tinha acontecido com António Pires & 
Gonçalo Frota (dia 25), Raquel Bulha & 
Álvaro Costa (dia 26) e DJ Mankala & 
Freestylaz (dia 27), fecha o dia de música.

BALANÇO

«O festival da alegria»
A qualidade do Festival Músicas do Mundo continua a motivar os mais rasgados elogios da imprensa, artistas e público. 
O director, Manuel Coelho, faz um balanço muito positivo do evento.

Artistas: “Grande atmosfera”
Os artistas não hesitam em colocar o FMM 
na elite dos festivais do género em todo o 
mundo. Considerando um “privilégio” 
poder tocar em Sines, Jon Boden, dos britâ-
nicos Bellowhead, destacou a “grande 
atmosfera” e o facto de a organização fazer 
tudo para que as pessoas se sintam bem no 
festival. A maliana Oumou Sangaré disse 
que o FMM é “um grande festival”, “o festi-
val da alegria”. Fadimata Oumar, do grupo 
Tartit, afirmou: “Foi um dos melhores 
públicos para o qual alguma vez tocámos”.  
Hamilton de Holanda confessou à Antena 
1: “Foi um dos melhores concertos que já 
fiz com o quinteto”, “a ligação com este 
público foi fora do normal”.

Imprensa: “Um exemplo 
de como se deve fazer”
Na comunicação social, o saldo das opi-
niões é também francamente positivo. A 
começar por Álvaro Costa, condutor da 
emissão em directo que a RDP produz des-
de o Castelo. Para o conhecido radialista, 
este é “o melhor festival do país”, com “uma 
atmosfera que, ano após ano, vai crescendo 
e se tornando mais irresistível”.
  Autor de um programa na rádio inglesa 
BFBS, Dave Raven ficou maravilhado com 
a sua estreia no FMM: “Já fui a muitos festi-
vais ao longo dos anos, mas nunca a um tão 
bem organizado como o FMM. O espaço é 
soberbo, mas a atenção ao detalhe, o som, 
luz e filmagens excelentes, tornam o festival 
um exemplo de como se deve fazer”.
  Na imprensa, Cristiano Pereira (Jornal de 
Notícias), situa o festival entre os “mais 
importantes acontecimentos culturais do 
país”, onde “não há espaço para lixo”, “o cer-
tame ideal para quem procure passar uns 
dias na praia da costa alentejana e purificar-
se de toda a má música anglo-saxónica que 
diariamente nos chega de grande parte das 
rádios formatadas que parecem nada mais 
conhecer do que o pop-rock”.
  Perante o crescimento do número de even-
tos do género, pelo qual o sucesso do FMM 
é também responsável, Jorge Lima Alves, 
no Expresso, faz uma separação de águas: 
“Nem todos os festivais se equivalem, nem 
todos estão destinados a perdurar”. No 
Correio da Manhã, classifica-se o FMM 
como “um dos melhores eventos do país” e 
no jornal Destak (Margarida Caetano) 
como “o melhor festival de música portu-
guês”. Mesmo comentadores mais conheci-
dos pelas suas opiniões sobre outras áreas se 
rendem ao festival: “…urge ir ao Castelo e a 
Porto Covo descobrir a beleza em estado 
puro”, escreve Nuno Rogeiro na Sábado.

Público: “Há mais algum 
festival como este?”
Nos blogs e em emails à organização, o 
público do FMM opina sobre mais uma edi-

ção do festival.
 Rui Ribeiro escreve em www.som-
activo.blogspot.com: “Este ano, o 9º, mais 
do que crescimento, parece ter sido o ano da 
afirmação definitiva, com um programa 
extenso com mais de 30 concertos espalha-
dos por 9 dias. Há mais algum festival como 
este? Não!””. Em www.officeloun-
ging.blogspot.com, Luís Marvão afirma: 
“Dizer que é o grande festival de World 
Music do país é, parecendo elogio, porém 
redutor. Porque vai muito além disso, por-
que está na sua natureza a recusa da separa-
ção ou das categorias estanques. Tradição e 
contemporaneidade estão fortemente 
entrelaçadas”.
  Patrícia Filipe escreve à organização: 
"Além da excelente programação, acho 
exemplar a forma como está organizado. 
Em todos os aspectos! (…) Os meus para-
béns a toda a equipa que idealiza e organiza 
este FMM!"
  Rodrigo Dray diz que o FMM é “melhor 
festival de música” a que alguma vez foi.
  Patrícia Simões afirma: "Gostei muito da 
minha primeira visita ao FMM. E a Sines 
também. (…) Achei a organização muito 
boa: sem confusão, com segurança, as pes-
soas ajudaram pois o público é fantástico!”
  Tiago Antunes veio pela primeira vez ao fes-
tival e gostou: "Foi a primeira vez que fui ao 
FMM (primeira de muitas, com toda a cer-
teza). Agradeço o facto de conseguirem 
uma tão grandiosa festa; um espectáculo 
que consegue fazer um equilíbrio entre 
música, calor humano, arquitectura e mui-

ta... muita alegria.” Pedro Silva dá os para-
béns por um “festival de arromba”: “Será 
possível que ao fim de nove anos ainda con-
sigam melhorar aquilo que já é um festival 
de eleição? Excelente organização, bons espa-
ços de lazer, a inovação dos restaurantes da 
praia, gostei bastante”.
  Manuel Pires escreve: “O FMM deste ano 
foi brutalíssimo (no mínimo)… a organiza-
ção, o público, o espaço, a música, o espírito 
que se respira neste festival é indescritível, 
por isso é o único onde eu faço questão de 
não faltar!”

Presidente da Câmara: "Foi um 
extraordinário festival”
O sucesso do FMM deixou também o seu 
director, Manuel Coelho, satisfeito. Além 
da enchente já habitual no Castelo e da com-
ponente em Porto Covo, o presidente da 
Câmara Municipal de Sines destaca o modo 
como a Av. Vasco da Gama e o CAS recebe-
ram o festival: “Com o crescimento do festi-
val, tornou-se impossível circunscrevê-lo ao 
Castelo e à zona histórica. A avenida afir-
mou-se como um espaço privilegiado para 
acontecimentos deste género e o Centro de 
Artes, com as actividades paralelas e a possi-
bilidade de oferecer concertos mais intimis-
tas, abrem novas perspectivas no festival.”
  As duas principais inovações logísticas 
introduzidas no FMM 2007 - criação de 
uma zona de comidas na Avenida da Praia e 
abertura de uma segunda porta no Castelo - 
contribuíram para tornar o festival melhor, 
com mais impacto e segurança.

  “O festival foi bastante beneficiado com a 
abertura da segunda porta no Castelo, quer 
em segurança, quer em funcionalidade. As 
entradas e saídas foram muito mais rápidas 
do que em anos anteriores. A criação de uma 
zona de comidas na Avenida da Praia propor-
cionou mais oferta a este nível para o público 
do festival e deu uma animação reforçada 
àquele espaço.”
 O crescimento do FMM continua, no 
entanto, a revelar a insuficiência da oferta de 
alojamento no concelho. “Sines precisa com 
urgência de dois novos hotéis. A CMS está 
neste momento empenhada em garantir pelo 
menos a construção de dois bons hotéis na 
zona sul, assim como um parque de campis-
mo entre a saída da cidade e a Ribeira dos 
Moinhos. Além disso, em 2008 a CMS trata-
rá de adaptar zonas na cidade para acampa-
mento ocasional, com melhores condições de 
higiene e conforto do que as que tem havido 
no parque das merendas”.
  Em suma, um balanço muito positivo de 
uma iniciativa que o município encara como 
investimento no concelho: “O FMM é o mai-
or acontecimento cultural e turístico desta 
cidade e desta região. É o melhor do país nes-
te género e é feito no coração da cidade, o que 
lhe dá uma repercussão muito importante. 
As pessoas já assimilaram este festival como 
seu, mas devem entendê-lo nesta sua dimen-
são de projectar uma imagem muito positiva 
de Sines e da repercussão económica dentro 
da cidade. Passaram aqui milhares de pessoas, 
que gastaram muitas centenas de milhares de 
euros.”

Harry Manx (foto: Mário Pires / CMS)

Norkst (foto: Mário Pires / CMS)

Señor Coconut & His Orchestra feat. Argenis Brito (foto: Mário Pires / CMS)
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Centro de Artes com programa 
cheio a partir de Setembro
José Mário Branco, mini-ciclo de cinema “Fantasporto em Sines” e Maria do Céu Guerra (”Pranto de Maria Parda”) 
são alguns destaques dos primeiros meses da nova temporada de iniciativas no Centro de Artes de Sines.

O CENTRO de Artes de Sines abre, em 
Setembro e Outubro, a temporada 2007 / 
2008, com um forte programa de iniciati-
vas. A presença de alguns dos melhores can-
tautores portugueses no Auditório (para já, 
José Mário Branco e Pedro Barroso), o 
mini-ciclo de cinema “Fantasporto em 
Sines”, as evocações de Sophia de Mello 
Breyner e da República na Biblioteca, e a 
apresentação da peça “O Pranto de Maria 
Parda”, com Maria do Céu Guerra, são 
alguns destaques dos dois primeiros meses.

O que se poderá ver no Auditório
Um dos pontos altos da programação do 
Auditório acontece já dia 14 de Setembro, 
às 22h00: o concerto de José Mário Branco, 
um dos mais originais autores-compo-
sitores-intérpretes portugueses. Vai ser um 
privilégio ver ao vivo o criador de “Mu-
dam-se os tempos, mudam-se as vontades”.
  Dia 22 de Setembro, à mesma hora, há 
mais música, desta vez com o agrupamento 
portuense Mandrágora, que se destaca pela 
criatividade das suas composições originais 
na área do folk.
  A Companhia de Dança Contemporânea 
de Évora apresenta “Life”, de Nélia 
Pinheiro, dia 28 de Setembro, às 22h00, 
um espectáculo de dança em que o fenóme-
no da vida é o ponto de partida.
  Dia 29, às 21h30, retribuindo a presença 
do Coral Atlântico nos Açores, o Centro de 
Artes acolhe um espectáculo pelo Grupo 
Coral das Lajes do Pico.
  Já em Outubro, dia 6, às 22h00, chega da 
Holanda o quarteto de musicómicos 
Slampampers, música, acrobacias, energia 
ilimitada, numa parceria com o Festival 
"Gesto Orelhudo", organizado pela 
Associação Cultural D'Orfeu - Águeda.
  Dia 13 de Outubro, às 22h00, realiza-se o 
segundo concerto do ciclo dedicado aos 
cantautores, com Pedro Barroso.
  Dia 14, às 11h00 e às 16h00, o Teatro do 
Elefante prova com “IpiNêsPês” que os 
mais pequenos dos espectadores (bebés dos 
três meses aos três anos) também podem 
desfrutar de um espectáculo teatral.
  No dia 20 de Outubro, às 22h00, a actriz 
Maria do Céu Guerra e a sua “A Barraca” 
voltam a Sines para pôr em cena o mais 
conhecido monólogo de Gil Vicente, “O 
Pranto de Maria Parda”. Trata-se de um 
espectáculo co-financiado pelo Programa 
Território Artes.
  Entre os dias 24 e 27, o Auditório do CAS 
recebe uma extensão do “Fantasporto”, 
com a projecção de cinco dos melhores e 
mais populares filmes que já passaram por 
aquele que a revista "Variety" considerou 
um dos vinte mais importantes festivais do 
Mundo.

Fernando Tordo poeta vem à Biblioteca
Setembro é o mês de Sophia de Mello 
Breyner na Biblioteca e Outubro o mês da 
República. Sophia é evocada através de leitu-
ras em voz alta de textos seus pelo 
Laboratório das Ideias (20 Setembro), uma 
exposição documental (7-30 Setembro) e a 
emissão de um documentário biográfico (27 
Setembro). A instauração da república é lem-
brada através de uma exposição cedida pela 
Fundação Mário Soares (5-31 Outubro), 
uma conferência / debate com a investigado-
ra Júlia Leitão de Barros (11 Outubro) e lei-
turas em voz alta de textos da época pelo 
Teatro do Rio (dia 23).
  Ainda na Biblioteca, serão apresentados 
dois livros: dia 29 de Setembro, às 17h30, 
Ana da Costa Cabral cria apetite para a “Co-
zinha das Especiarias”; dia 20 de Outubro, à 
mesma hora, o cantor Fernando Tordo vem 
a Sines para falar do seu primeiro livro de 
poesia, “Quando não souberes copia”.
  Na programação da Biblioteca para os mais 
novos, além da iniciativa regular “Conta con-
tos”, destaque para os contos tradicionais 
japoneses que João Lizardo irá contar no dia 
16 de Outubro.

Crianças estudam energia
Através do Serviço Educativo e Cultural, o 
CAS programa mais contos para as crianças 
nos meses de Setembro e Outubro. Dia 22 
de Setembro, é estreada a nova história da 
“Hora do Conto”, a primeira parte da trilo-
gia “A Floresta”, de Sophia de Mello Breyner. 
Ao longo do mês há também horas do conto 
para bebés e a possibilidade de os pais acom-
panharem os filhos a esse espaço durante 
todo o horário da Biblioteca.
  Para as escolas, tem início em Outubro o 
projecto “Energia Viva”, que procura levar 
os alunos a compreender a complexidade do 
conceito de “energia”. O primeiro atelier 
(“Energia e Saúde”), dedicado à alimenta-
ção, decorre entre 15 e 20 de Outubro.
  Ao longo de Setembro e Outubro, o 
Arquivo Histórico trabalha com as escolas 
no atelier “Árvore Genealógica”, que ajuda 
os mais novos a construir árvores genealógi-
cas e a conhecer a sua família. 
  O Centro de Exposições continua a aco-
lher, até 9 de Setembro, a exposição “Jovens 
Artistas Alentejo: Susana Pires | João Pedro 
Mateus | Rui Macedo”, e até 30 de 
Setembro, a exposição “Ngola Bar”, de 
Kiluanji Kia Henda.
  Entre 15 de Setembro e 15 de Outubro, 
está patente a exposição “Völkerwanderung 
(A Deambulação dos Povos)”, de Martinho 
Costa, sobre o tema militar.
  Entre 27 de Outubro e 27 de Janeiro, reali-
zam-se as exposições “Antena: projecto com-
novos curadores” e “Memória | Limiar”.  

Praia Vasco da Gama 
é “praia acessível”

Espaço Sénior
faz seis anos

A PRAIA Vasco da Gama recebeu, dia 13 
de Julho, o hastear da Bandeira Acessível, 
atribuída no âmbito do projecto “Praia 
Acessível, Praia para Todos”, coordenado 
pelo Secretariado Nacional para a Reabili-
tação e Integração das Pessoas com Defi-
ciência (SNRIPD). O galardão certifica a 
acessibilidade da praia a pessoas com mobi-
lidade condicionada e resulta de uma can-
didatura promovida pela Câmara de Sines.
  Do programa agora aprovado constam: 

Coral Atlântico 
nos Açores

O ESPAÇO Sénior localizado no Jardim das 
Descobertas, na cidade de Sines, comemo-
rou seis anos de actividade, dia 19 de Agosto. 
Para assinalar a data realizou-se, no local, um 
baile animado por Tó Zé Pratas e Dina Tere-
sa. A cidade de Sines tem neste momento 
dois espaços de convívio para a população 
mais velha (Espaços Seniores). O Espaço 
Sénior do Jardim das Descobertas foi criado 
no dia 18 de Agosto de 2001 e o Espaço Séni-
or do Bairro 1.º de Maio no dia 18 de Setem-
bro de 2005. Ambos os espaços têm sala de 
estar, jogos, serviço de café e pequena biblio-
teca actualizada. Os equipamentos estão aber-
tos todos os dias, das 10h00 às 12h30 e das 
14h00 às 18h00 (só à tarde nos fins-de-
semana e feriados). Está prevista a criação de 
novos espaços seniores no Bairro Marítimo e 
em Porto Covo.

Agosto foi um mês cheio de iniciativas em Sines. Além das tradicionais festas de Nossa Senhora das Salas (14-15 Agosto) e de Nossa Senhora da 
Soledade / Festas de Porto Covo (28-30 Agosto), destaque para o regresso do Carnaval de Verão à Avenida Vasco da Gama (4 Agosto) e à primeira edição 
da iniciativa “Sines Summer Dance”, no Castelo (10-11 de Agosto), organizações da Associação do Carnaval de Sines. No Centro de Artes houve 
exposições e um conjunto de ateliers de banda desenhada para os mais novos. O Centro Cultural Emmerico Nunes apresentou (e continua a apresentar até 
15 de Setembro), “Sines Local”, exposição colectiva integrada no programa “Verão - Arte Contemporânea Sines 2007”.

Agosto em Sines

estacionamento ordenado e reservado, ins-
talações sanitárias adaptadas, rampas de 
acesso às praias e condições de mobilidade 
no areal e na água, através de veículos para 
pessoas com mobilidade reduzida. A praia 
tem uma cadeira-de-rodas anfíbia oferecida 
pela empresa Vodafone.

“Uma praia para todos”
Na cerimónia do hastear da bandeira, uma 
organização conjunta da Câmara Munici-

pal de Sines e da Administração do Porto de 
Sines, Isabel Pinheiro, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
- Alentejo, uma das entidades que partici-
pam na atribuição do galardão, congratu-
lou-se com a adesão de Sines à iniciativa.
  Presidente da direcção da Cercisiago, Mar-
garida Baltasar disse que as infra-estruturas 
proporcionadas pela “Praia Acessível” vão 
permitir que os utentes da cooperativa com 
problemas de mobilidade usufruam de 
banhos na praia. Um banhista da Cercisia-
go, com o apoio da Resgate - Associação de 
Nadadores-salvadores do Litoral Alenteja-
no, estreou no local as potencialidades da 
cadeira-de-rodas anfíbia.
  Duarte Lynce de Faria, da APS, conside-
rou o novo galardão um “complemento” da 
atribuição da Bandeira Azul à praia. “Que-
remos uma praia de qualidade e uma praia 
para todos”, afirmou.
  Marisa Santos, vereadora da Câmara Muni-
cipal de Sines, disse que “a bandeira atesta e 
mostra a todos que a praia, além de excelen-
te de qualidade de água e acessos, tem con-
dições de mobilidade para todos”. 
  A segunda praia de Sines candidatada a 
este galardão, a Praia de São Torpes, aguarda 
a conclusão de instalações sanitárias ade-
quadas e passadeiras.

O Coral Atlântico realizou, entre 28 de 
Junho e 3 de Julho, um intercâmbio cultural 
na Ilha do Pico, Açores. O intercâmbio inclu-
iu três concertos, na Igreja Matriz das Lajes 
do Pico, Salão da Silveira e Salão da Filarmó-
nica. Segunda parte do intercâmbio, o Coro 
das Lajes do Pico visita Sines em Setembro, 
onde realizará um concerto, dia 29, às 
21h30, no Centro de Artes. 
  Criado, em 2005, no seio dos Serviços Soci-
ais das Autarquias de Sines, o Coral Atlântico 
é dirigido pelo maestro Fernando Malão e já 
realizou espectáculos em Lisboa, Alcanena, 
Fernão Ferro, Sines e Açores. Organizou, em 
Maio, o 1.º Encontro de Coros Internacional 
de Sines. Conta com 33 coralistas.

José Mário Branco (foto: Isabel Pinto)

Em Outubro, teatro para bebés, pelo Teatro do Elefante.

Estreia da cadeira-de-rodas anfíbia

Maria do Céu Guerra volta a Sines no papel de Maria Parda
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Centro de Artes com programa 
cheio a partir de Setembro
José Mário Branco, mini-ciclo de cinema “Fantasporto em Sines” e Maria do Céu Guerra (”Pranto de Maria Parda”) 
são alguns destaques dos primeiros meses da nova temporada de iniciativas no Centro de Artes de Sines.

O CENTRO de Artes de Sines abre, em 
Setembro e Outubro, a temporada 2007 / 
2008, com um forte programa de iniciati-
vas. A presença de alguns dos melhores can-
tautores portugueses no Auditório (para já, 
José Mário Branco e Pedro Barroso), o 
mini-ciclo de cinema “Fantasporto em 
Sines”, as evocações de Sophia de Mello 
Breyner e da República na Biblioteca, e a 
apresentação da peça “O Pranto de Maria 
Parda”, com Maria do Céu Guerra, são 
alguns destaques dos dois primeiros meses.

O que se poderá ver no Auditório
Um dos pontos altos da programação do 
Auditório acontece já dia 14 de Setembro, 
às 22h00: o concerto de José Mário Branco, 
um dos mais originais autores-compo-
sitores-intérpretes portugueses. Vai ser um 
privilégio ver ao vivo o criador de “Mu-
dam-se os tempos, mudam-se as vontades”.
  Dia 22 de Setembro, à mesma hora, há 
mais música, desta vez com o agrupamento 
portuense Mandrágora, que se destaca pela 
criatividade das suas composições originais 
na área do folk.
  A Companhia de Dança Contemporânea 
de Évora apresenta “Life”, de Nélia 
Pinheiro, dia 28 de Setembro, às 22h00, 
um espectáculo de dança em que o fenóme-
no da vida é o ponto de partida.
  Dia 29, às 21h30, retribuindo a presença 
do Coral Atlântico nos Açores, o Centro de 
Artes acolhe um espectáculo pelo Grupo 
Coral das Lajes do Pico.
  Já em Outubro, dia 6, às 22h00, chega da 
Holanda o quarteto de musicómicos 
Slampampers, música, acrobacias, energia 
ilimitada, numa parceria com o Festival 
"Gesto Orelhudo", organizado pela 
Associação Cultural D'Orfeu - Águeda.
  Dia 13 de Outubro, às 22h00, realiza-se o 
segundo concerto do ciclo dedicado aos 
cantautores, com Pedro Barroso.
  Dia 14, às 11h00 e às 16h00, o Teatro do 
Elefante prova com “IpiNêsPês” que os 
mais pequenos dos espectadores (bebés dos 
três meses aos três anos) também podem 
desfrutar de um espectáculo teatral.
  No dia 20 de Outubro, às 22h00, a actriz 
Maria do Céu Guerra e a sua “A Barraca” 
voltam a Sines para pôr em cena o mais 
conhecido monólogo de Gil Vicente, “O 
Pranto de Maria Parda”. Trata-se de um 
espectáculo co-financiado pelo Programa 
Território Artes.
  Entre os dias 24 e 27, o Auditório do CAS 
recebe uma extensão do “Fantasporto”, 
com a projecção de cinco dos melhores e 
mais populares filmes que já passaram por 
aquele que a revista "Variety" considerou 
um dos vinte mais importantes festivais do 
Mundo.

Fernando Tordo poeta vem à Biblioteca
Setembro é o mês de Sophia de Mello 
Breyner na Biblioteca e Outubro o mês da 
República. Sophia é evocada através de leitu-
ras em voz alta de textos seus pelo 
Laboratório das Ideias (20 Setembro), uma 
exposição documental (7-30 Setembro) e a 
emissão de um documentário biográfico (27 
Setembro). A instauração da república é lem-
brada através de uma exposição cedida pela 
Fundação Mário Soares (5-31 Outubro), 
uma conferência / debate com a investigado-
ra Júlia Leitão de Barros (11 Outubro) e lei-
turas em voz alta de textos da época pelo 
Teatro do Rio (dia 23).
  Ainda na Biblioteca, serão apresentados 
dois livros: dia 29 de Setembro, às 17h30, 
Ana da Costa Cabral cria apetite para a “Co-
zinha das Especiarias”; dia 20 de Outubro, à 
mesma hora, o cantor Fernando Tordo vem 
a Sines para falar do seu primeiro livro de 
poesia, “Quando não souberes copia”.
  Na programação da Biblioteca para os mais 
novos, além da iniciativa regular “Conta con-
tos”, destaque para os contos tradicionais 
japoneses que João Lizardo irá contar no dia 
16 de Outubro.

Crianças estudam energia
Através do Serviço Educativo e Cultural, o 
CAS programa mais contos para as crianças 
nos meses de Setembro e Outubro. Dia 22 
de Setembro, é estreada a nova história da 
“Hora do Conto”, a primeira parte da trilo-
gia “A Floresta”, de Sophia de Mello Breyner. 
Ao longo do mês há também horas do conto 
para bebés e a possibilidade de os pais acom-
panharem os filhos a esse espaço durante 
todo o horário da Biblioteca.
  Para as escolas, tem início em Outubro o 
projecto “Energia Viva”, que procura levar 
os alunos a compreender a complexidade do 
conceito de “energia”. O primeiro atelier 
(“Energia e Saúde”), dedicado à alimenta-
ção, decorre entre 15 e 20 de Outubro.
  Ao longo de Setembro e Outubro, o 
Arquivo Histórico trabalha com as escolas 
no atelier “Árvore Genealógica”, que ajuda 
os mais novos a construir árvores genealógi-
cas e a conhecer a sua família. 
  O Centro de Exposições continua a aco-
lher, até 9 de Setembro, a exposição “Jovens 
Artistas Alentejo: Susana Pires | João Pedro 
Mateus | Rui Macedo”, e até 30 de 
Setembro, a exposição “Ngola Bar”, de 
Kiluanji Kia Henda.
  Entre 15 de Setembro e 15 de Outubro, 
está patente a exposição “Völkerwanderung 
(A Deambulação dos Povos)”, de Martinho 
Costa, sobre o tema militar.
  Entre 27 de Outubro e 27 de Janeiro, reali-
zam-se as exposições “Antena: projecto com-
novos curadores” e “Memória | Limiar”.  

Praia Vasco da Gama 
é “praia acessível”

Espaço Sénior
faz seis anos

A PRAIA Vasco da Gama recebeu, dia 13 
de Julho, o hastear da Bandeira Acessível, 
atribuída no âmbito do projecto “Praia 
Acessível, Praia para Todos”, coordenado 
pelo Secretariado Nacional para a Reabili-
tação e Integração das Pessoas com Defi-
ciência (SNRIPD). O galardão certifica a 
acessibilidade da praia a pessoas com mobi-
lidade condicionada e resulta de uma can-
didatura promovida pela Câmara de Sines.
  Do programa agora aprovado constam: 

Coral Atlântico 
nos Açores

O ESPAÇO Sénior localizado no Jardim das 
Descobertas, na cidade de Sines, comemo-
rou seis anos de actividade, dia 19 de Agosto. 
Para assinalar a data realizou-se, no local, um 
baile animado por Tó Zé Pratas e Dina Tere-
sa. A cidade de Sines tem neste momento 
dois espaços de convívio para a população 
mais velha (Espaços Seniores). O Espaço 
Sénior do Jardim das Descobertas foi criado 
no dia 18 de Agosto de 2001 e o Espaço Séni-
or do Bairro 1.º de Maio no dia 18 de Setem-
bro de 2005. Ambos os espaços têm sala de 
estar, jogos, serviço de café e pequena biblio-
teca actualizada. Os equipamentos estão aber-
tos todos os dias, das 10h00 às 12h30 e das 
14h00 às 18h00 (só à tarde nos fins-de-
semana e feriados). Está prevista a criação de 
novos espaços seniores no Bairro Marítimo e 
em Porto Covo.

Agosto foi um mês cheio de iniciativas em Sines. Além das tradicionais festas de Nossa Senhora das Salas (14-15 Agosto) e de Nossa Senhora da 
Soledade / Festas de Porto Covo (28-30 Agosto), destaque para o regresso do Carnaval de Verão à Avenida Vasco da Gama (4 Agosto) e à primeira edição 
da iniciativa “Sines Summer Dance”, no Castelo (10-11 de Agosto), organizações da Associação do Carnaval de Sines. No Centro de Artes houve 
exposições e um conjunto de ateliers de banda desenhada para os mais novos. O Centro Cultural Emmerico Nunes apresentou (e continua a apresentar até 
15 de Setembro), “Sines Local”, exposição colectiva integrada no programa “Verão - Arte Contemporânea Sines 2007”.

Agosto em Sines

estacionamento ordenado e reservado, ins-
talações sanitárias adaptadas, rampas de 
acesso às praias e condições de mobilidade 
no areal e na água, através de veículos para 
pessoas com mobilidade reduzida. A praia 
tem uma cadeira-de-rodas anfíbia oferecida 
pela empresa Vodafone.

“Uma praia para todos”
Na cerimónia do hastear da bandeira, uma 
organização conjunta da Câmara Munici-

pal de Sines e da Administração do Porto de 
Sines, Isabel Pinheiro, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
- Alentejo, uma das entidades que partici-
pam na atribuição do galardão, congratu-
lou-se com a adesão de Sines à iniciativa.
  Presidente da direcção da Cercisiago, Mar-
garida Baltasar disse que as infra-estruturas 
proporcionadas pela “Praia Acessível” vão 
permitir que os utentes da cooperativa com 
problemas de mobilidade usufruam de 
banhos na praia. Um banhista da Cercisia-
go, com o apoio da Resgate - Associação de 
Nadadores-salvadores do Litoral Alenteja-
no, estreou no local as potencialidades da 
cadeira-de-rodas anfíbia.
  Duarte Lynce de Faria, da APS, conside-
rou o novo galardão um “complemento” da 
atribuição da Bandeira Azul à praia. “Que-
remos uma praia de qualidade e uma praia 
para todos”, afirmou.
  Marisa Santos, vereadora da Câmara Muni-
cipal de Sines, disse que “a bandeira atesta e 
mostra a todos que a praia, além de excelen-
te de qualidade de água e acessos, tem con-
dições de mobilidade para todos”. 
  A segunda praia de Sines candidatada a 
este galardão, a Praia de São Torpes, aguarda 
a conclusão de instalações sanitárias ade-
quadas e passadeiras.

O Coral Atlântico realizou, entre 28 de 
Junho e 3 de Julho, um intercâmbio cultural 
na Ilha do Pico, Açores. O intercâmbio inclu-
iu três concertos, na Igreja Matriz das Lajes 
do Pico, Salão da Silveira e Salão da Filarmó-
nica. Segunda parte do intercâmbio, o Coro 
das Lajes do Pico visita Sines em Setembro, 
onde realizará um concerto, dia 29, às 
21h30, no Centro de Artes. 
  Criado, em 2005, no seio dos Serviços Soci-
ais das Autarquias de Sines, o Coral Atlântico 
é dirigido pelo maestro Fernando Malão e já 
realizou espectáculos em Lisboa, Alcanena, 
Fernão Ferro, Sines e Açores. Organizou, em 
Maio, o 1.º Encontro de Coros Internacional 
de Sines. Conta com 33 coralistas.

José Mário Branco (foto: Isabel Pinto)

Em Outubro, teatro para bebés, pelo Teatro do Elefante.

Estreia da cadeira-de-rodas anfíbia

Maria do Céu Guerra volta a Sines no papel de Maria Parda
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Informação 
Oficial

EDITAL Nº 47-A / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara nos termos do nº 2 do artº 
69º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção 
dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de acor-
do com o artº 68º da mesma Lei, torna público 
que em Reunião de 28 de Maio de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovada, a proposta de contratação de emprés-
timo a longo prazo para financiamento da aquisi-
ção dos Fogos de Habitação Social do Bairro da 
Floresta.
- Deliberado lançar Concurso Público para a 
Empreitada de Recuperação do Castelo de Sines, 
Edifícios Interiores.
- Aprovada a proposta de Regulamento Interno 
dos Serviços Municipais.

Sines, 4 de Junho de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 48-A / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara nos termos do nº 2 do artº 
69º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção 
dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de acor-
do com o artº 68º da mesma Lei, torna público 
que em Reunião de 31 de Maio de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovado, o valor da venda de propriedade plena 
do solo para as diversas fracções em propriedade 
horizontal sitas na Rua da Reforma Agrária.
- Deliberado actualizar o tarifário de água para os 
consumidores do sector empresarial e para o Esta-
do, de forma a que o escalão passe dos 85% a 
90% dos valores previstos na tabela.
- Aprovadas as normas de participação na Mostra 
Gastronómica, Sines, Alentejo à Mesa a decorrer 
de 6 a 15 de Julho.

Sines, 5 de Junho de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 50-A / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara nos termos do nº 2 do artº 
69º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção 
dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de acor-
do com o artº 68º da mesma Lei, torna público 
que em Reunião de 14 de Junho de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovada a minuta de protocolo com Instituto 
Sup. Técnico para prestação de assistência técni-
ca e cientifica para o Planeamento do Território.
- Deliberado atribuir subsídio à Associação de Pais 
e Encarregados de Educação do Agrupamento Ver-
tical de Escolas no valor de 280,00€, para apoio à 
festa de final de ano.
- Deliberado aprovar a realização de hastas públi-
cas e respectivos valores/base de licitação para os 
lugares de venda no F.M.M., assim como para ins-
talação de bares de apoio.

Sines, 19 de Junho de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 55/2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora em regime de permanência, no uso de com-
petências delegadas, torna público que se encon-
tra disponível para Apreciação Pública, durante 30 
dias úteis, nos termos do artº. 118º do CPA, na 
Secção de Expediente Geral, nos Paços do Conce-
lho, no horário de expediente, a Proposta de Regu-
lamento de “Bonificações para arrendamentos 
sujeitos ao regime de renda apoiada dos imóveis 
da Câmara Municipal de Sines”, aprovado em Reu-
nião de Câmara de 19.07.2007.

Sines, 20 de Julho de 2007.
Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 22/2007

ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Sines; 

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

OBRA: - EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA 
ESTRADA MUNICIPAL 1109 JUNTO A PORTO-
CÔVO ” Adjudicada à firma “TEODORO GOMES 
ALHO & FILHOS, L.DA”.

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

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Adminis-
trativa do Departamento de Obras e Ambiente a 
subscrevi. 

Sines, 20 de Junho de 2007.
O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

Petrogal apoia 
FMM e entidades 
de Sines

A PETRÓLEOS de Portugal - Petrogal 
S.A., a Câmara Municipal de Sines e um con-
junto de entidades de Sines assinaram, dia 4 
de Julho, nos Paços do Concelho, protoco-
los de colaboração para 2007.
  No âmbito dos protocolos, a empresa 
patrocinou a nona edição do Festival Músi-
cas do Mundo (uma organização da Câmara 
de Sines) com 150 mil euros.
  A Petrogal atribuiu igualmente um apoio 
global de 142 mil euros às seguintes entida-
des: Andebol Clube de Sines, Associação A 
Gralha, Associação Cabo-verdiana de Sines, 
Associação Recreativa Dança Sineense, Asso-
ciação Sócio - Cultural de Porto Covo, Asso-
ciação dos Bombeiros Voluntários de Sines, 
C. F. Paróquia de Sines, Centro Cultural 
Emmerico Nunes, Clube de Natação do 
Litoral Alentejano, Clube Desportivo de 
Porto Covo, Clube Náutico de Sines, 
Comissão de Carnaval de Sines, Associação 

Contra-Regra, Ginásio Clube de Sines, Gru-
po Desportivo da Baixa de São Pedro, Inde-
pendentes Futsal Associação, Junta de Fre-
guesia de Porto Covo, Rádio Sines, Santa 
Casa da Misericórdia de Sines, Sociedade 
Musical União Sport Sineense e Vasco da 
Gama Atlético Clube.
  Na cerimónia de assinatura dos protocolos, 
o presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, assinalou: “Esta é, felizmen-
te, uma prática com tradição. E espero que se 
mantenha e que outras empresas lhe sigam o 
exemplo”.
 José Cordeiro Catarino, director da Refina-
ria de Sines, justificou os apoios concedidos 
com o sentido de “responsabilidade social” 
da empresa e afirmou a sua preocupação em 
recrutar trabalhadores da região para os 
novos investimentos, que, no seu entender, 
tornarão a unidade de Sines “numa das 
melhores refinarias europeias”.

A CÂMARA Municipal de Sines e o 
Instituto das Artes (Ministério da Cultura / 
Direcção-Geral das Artes) celebraram um 
protocolo que estabelece a participação do 
município no programa Território Artes - 
Itinerário Cultural Linha 1, em 2007. 
Através deste protocolo, vigente até 31 de 
Dezembro de 2007, a Câmara Municipal de 
Sines obtém apoio no financiamento de 
eventos culturais realizados na área do 
concelho.
  O Programa Território Artes é uma das 
modalidades de apoio indirecto do Estado 
às artes previsto no novo regime de 
atribuição de apoios financeiros fixado pelo 
Decreto-Lei n.º 225/2006. É um programa 

de dinamização da itinerância à escala 
nacional, assente numa oficina virtual, em 
que são participantes as entidades de 
produção e de programação, com especial 
relevo para as autarquias locais. 
  Do ponto de vista do município, a adesão a 
este programa visa diversificar e consolidar a 
programação do Centro de Artes de Sines, 
contribuindo para a sua articulação com os 
restantes espaços culturais do país.
  Já se realizaram em Sines, no âmbito do 
Programa Território Artes 2007, os 
espectáculos “Cantos da Língua”, pelo Trigo 
Limpo Teatro ACERT (9 Junho), e “Splash”, 
pelo Teatro Regional da Serra do 
Montemuro (23 Junho).

Município adere ao 
programa Território Artes

Novo regulamento dos serviços 
municipais entrou em vigor
Conheça o novo organograma municipal, nova delegação e sub-delegação de competências e algumas notas sobre 
alterações no funcionamento dos serviços decorrentes da entrada em vigor do novo regulamento.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO

Gabinete da Presidência
Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Gabinete de Protecção Civil
Gabinete Jurídico
Gabinete de Auditoria Interna
Gabinete de Apoio ao Empresário
Notariado Privativo
Gabinete de Informática e Telecomunicações

SERVIÇOS DE ACTIVIDADE / MEIO

              Divisão de Comunicação
                   Serviço de Informação, Divulgação e Imagem
                 Serviço de Atendimento

Depart. Administração e Finanças

Divisão de Administração Geral
   Secção de Expediente Geral
   Arquivo Municipal
   Serviço de Apoio
   Sector de Seguros

Divisão de Recursos Humanos
   Serviço Adm. de Recursos Humanos
   Sector de Formação Profissional
   Sector de Recrutamento e Selecção

Divisão de Gestão Financeira
   Serviço de Aprovisionamento
   Serviço de Gestão Financeira
      Secção de Contabilidade
   Serviço de Património
   Tesouraria

SERVIÇOS DE ACTIVIDADE / FIM 

Depart. Educação, Cultura, Desporto e Acção Social

Serviço Administrativo

Divisão de Educação e Acção Social
   Serviço de Educação
   Serviço de Acção Social

Divisão de Cultura e Desporto
   Serviço de Desporto
   Serviço de Cultura
      Centro de Artes de Sines
         Biblioteca Municipal
   

Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Serviço Administrativo
Serviço de Transportes e Parque de Máquinas
   Sector de Transportes
   Sector de Parque de Máquinas

Divisão de Obras Municipais
   Serviço de Empreitadas
   Serviço de Obras por Adm. Directa, 
   Conservação e Manutenção
     Rede Viária
     Oficina de Electricidade
     Oficina de Carpintaria
     Sector de Construção, Conservação e Manutenção
     Oficina de Serralharia
     
Divisão de Serviços Urbanos
   Gabinete de Controlo de Qualidade
   Serviço de Águas e Esgotos
   Serviço de Espaços Verdes
   Serviço de Limpeza Pública
   Serviço de Cemitérios

   

Departamento de Ambiente, Planeamento e Urbanismo

Serviço Administrativo

Divisão de Planeamento, Ordenamento 
do Território e Ambiente
   Serviço de Planeamento e Ord. do Território
   Serviço de Ambiente
     
Divisão de Gestão Urbanística
   Serviço de Gestão Urbanística
   Fiscalização de Obras Particulares
   Fiscalização de Operações de Loteamento
   e Obras de Urbanização

   

O NOVO Regulamento Interno dos 
Serviços Municipais entrou em vigor no 
dia 24 de Julho de 2007. Do novo regula-
mento, criado com o objectivo de tornar a 
estrutura dos serviços camarários mais ade-
quada ao seu bom funcionamento, à gestão 
por objectivos e à implementação do novo 
sistema de avaliação da Função Pública 
(SIADAP), resultam um novo organogra-
ma (ver acima) e, aprovados dia 2 de 
Agosto, alguns ajustes na delegação e sub-
delegação de competências.
  
Funções da Secção de Taxas e 
Licenças distribuídas pelos serviços
Uma das novidades do novo Regulamento 
Internos dos Serviços Municipais é a extin-
ção (em curso) da Secção de Taxas e 
Licenças, sendo as suas tarefas distribuídas 
pelos serviços municipais competentes nas 
diferentes matérias, que passam a cobrar 
eles próprios as taxas, evitando a duplicação 
de esforços e de utilização de recursos.
  Assim, de forma faseada, a Divisão de 
Gestão Urbanística passará a assegurar por 
completo (incluindo os respectivos paga-
mentos) o licenciamento de obras, mas tam-
bém a publicidade e ocupação de via públi-
ca. O licenciamento de queimadas passa a 
fazer-se na Protecção Civil. As rendas de 

casa e direitos de superfície referentes a habi-
tação são pagos no Serviço de Habitação. 
Os direitos de superfície da indústria são 
integralmente tratados no Gabinete de 
Apoio ao Empresário. Todas as questões rela-
cionadas com trânsito e sinalização são pro-
cessadas pela Fiscalização Municipal. O 
Serviço de Expediente Geral procede à 
liquidação de taxas, tarifas ou outras recei-
tas municipais não atribuídas por lei ou 
pelo regulamento a outros serviços.

Nova distribuição de competências
A Câmara Municipal de Sines aprovou, no 
dia 2 de Agosto, uma nova delegação e sub-
delegação de competências nos vereadores, 
decorrentes do novo regulamento. A nova 
distribuição é a seguinte:

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 
DIRECTA DO PRESIDENTE:

- Gabinete da Presidência;
- Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal;
- Gabinete Jurídico;
- Gabinete de Auditoria Interna;
- Notariado Privativo;
- Gabinete de Apoio ao Empresário; 
- Divisão de Recursos Humanos:
   Serviço Administrativo de Recursos Humanos
   Sector de Recrutamento e Selecção
   Sector de Formação Profissional

- Divisão de Educação e Acção Social:
   Serviço de Educação
   Serviço de Acção Social
- Divisão de Cultura e Desporto
  Serviço de Cultura
  Serviço de Desporto
- Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho
- Gabinete de Veterinária.

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DO 
VEREADOR ALBINO ROQUE:

- Divisão de Gestão Financeira 
  Serviço de Aprovisionamento
  Serviço de Gestão Financeira
  Secção de Contabilidade
  Serviço de Património
  Tesouraria
- Serviço de Empreitadas (da Divisão de Obras 
Municipais)

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DA 
VEREADORA CARMEM FRANCISCO:

- Gabinete de Informática e Telecomunicações 
- Divisão de Administração Geral:
  Serviço de Expediente Geral
  Arquivo Municipal
  Serviço de Apoio
  Sector de Seguros
- Divisão de Comunicação:
  Serviço de Informação Divulgação e Imagem
  Serviço de Atendimento
- Serviço de Ambiente (da Divisão de 
Planeamento, Ordenamento do Território e 

Ambiente)
- Serviço de Sistemas de Informação Geográfica 
- Serviço de Habitação 

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DA 
VEREADORA MARISA SANTOS

- Divisão de Planeamento, Ordenamento do 
Território e Ambiente 
  Serviço de Planeamento e Ordenamento do 
Território
- Divisão de Gestão Urbanística:
  Serviço de Gestão Urbanística
  Fiscalização de Obras Particulares
  Fiscalização de Operações de Loteamento e 
Obras de Urbanização
- Serviço de Juventude 
- Serviço de Turismo 

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA  DO 
VEREADOR ANTÓNIO NOGUEIRA

- Gabinete de Protecção Civil; 
- Serviço de Obras por Administração Directa, 
Manutenção e Conservação (da Divisão de Obras 
Municipais)
- Divisão de Serviços Urbanos:
  Serviço de Águas e Esgotos
  Serviço de Espaços Verdes
  Serviço de Limpeza pública
  Serviço de Cemitérios
  Serviço de Transportes e Parque de Máquinas
- Fiscalização Municipal 
  Sector de Mercados e feiras
  Sector de Sinalização e Trânsito

Assinatura do protocolo com a Associação Cabo-verdiana
SERVIÇOS NÃO INTEGRADOS EM DEPARTAMENTOS
OU DIVISÕES

Serviço de Juventude
Serviço de Sistemas de Informação Geográfica
Gabinete de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Serviço de Habitação
Gabinete de Veterinária
Serviço de Turismo
Fiscalização Municipal
  Sector de Mercados e Feiras
  Sector de Sinalização e Trânsito
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Informação 
Oficial

EDITAL Nº 47-A / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara nos termos do nº 2 do artº 
69º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção 
dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de acor-
do com o artº 68º da mesma Lei, torna público 
que em Reunião de 28 de Maio de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovada, a proposta de contratação de emprés-
timo a longo prazo para financiamento da aquisi-
ção dos Fogos de Habitação Social do Bairro da 
Floresta.
- Deliberado lançar Concurso Público para a 
Empreitada de Recuperação do Castelo de Sines, 
Edifícios Interiores.
- Aprovada a proposta de Regulamento Interno 
dos Serviços Municipais.

Sines, 4 de Junho de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 48-A / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara nos termos do nº 2 do artº 
69º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção 
dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de acor-
do com o artº 68º da mesma Lei, torna público 
que em Reunião de 31 de Maio de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovado, o valor da venda de propriedade plena 
do solo para as diversas fracções em propriedade 
horizontal sitas na Rua da Reforma Agrária.
- Deliberado actualizar o tarifário de água para os 
consumidores do sector empresarial e para o Esta-
do, de forma a que o escalão passe dos 85% a 
90% dos valores previstos na tabela.
- Aprovadas as normas de participação na Mostra 
Gastronómica, Sines, Alentejo à Mesa a decorrer 
de 6 a 15 de Julho.

Sines, 5 de Junho de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 50-A / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora da Câmara Municipal de Sines, no uso das 
competências delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara nos termos do nº 2 do artº 
69º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção 
dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e de acor-
do com o artº 68º da mesma Lei, torna público 
que em Reunião de 14 de Junho de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovada a minuta de protocolo com Instituto 
Sup. Técnico para prestação de assistência técni-
ca e cientifica para o Planeamento do Território.
- Deliberado atribuir subsídio à Associação de Pais 
e Encarregados de Educação do Agrupamento Ver-
tical de Escolas no valor de 280,00€, para apoio à 
festa de final de ano.
- Deliberado aprovar a realização de hastas públi-
cas e respectivos valores/base de licitação para os 
lugares de venda no F.M.M., assim como para ins-
talação de bares de apoio.

Sines, 19 de Junho de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 55/2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Verea-
dora em regime de permanência, no uso de com-
petências delegadas, torna público que se encon-
tra disponível para Apreciação Pública, durante 30 
dias úteis, nos termos do artº. 118º do CPA, na 
Secção de Expediente Geral, nos Paços do Conce-
lho, no horário de expediente, a Proposta de Regu-
lamento de “Bonificações para arrendamentos 
sujeitos ao regime de renda apoiada dos imóveis 
da Câmara Municipal de Sines”, aprovado em Reu-
nião de Câmara de 19.07.2007.

Sines, 20 de Julho de 2007.
Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 22/2007

ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Sines; 

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

OBRA: - EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA 
ESTRADA MUNICIPAL 1109 JUNTO A PORTO-
CÔVO ” Adjudicada à firma “TEODORO GOMES 
ALHO & FILHOS, L.DA”.

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

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Adminis-
trativa do Departamento de Obras e Ambiente a 
subscrevi. 

Sines, 20 de Junho de 2007.
O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

Petrogal apoia 
FMM e entidades 
de Sines

A PETRÓLEOS de Portugal - Petrogal 
S.A., a Câmara Municipal de Sines e um con-
junto de entidades de Sines assinaram, dia 4 
de Julho, nos Paços do Concelho, protoco-
los de colaboração para 2007.
  No âmbito dos protocolos, a empresa 
patrocinou a nona edição do Festival Músi-
cas do Mundo (uma organização da Câmara 
de Sines) com 150 mil euros.
  A Petrogal atribuiu igualmente um apoio 
global de 142 mil euros às seguintes entida-
des: Andebol Clube de Sines, Associação A 
Gralha, Associação Cabo-verdiana de Sines, 
Associação Recreativa Dança Sineense, Asso-
ciação Sócio - Cultural de Porto Covo, Asso-
ciação dos Bombeiros Voluntários de Sines, 
C. F. Paróquia de Sines, Centro Cultural 
Emmerico Nunes, Clube de Natação do 
Litoral Alentejano, Clube Desportivo de 
Porto Covo, Clube Náutico de Sines, 
Comissão de Carnaval de Sines, Associação 

Contra-Regra, Ginásio Clube de Sines, Gru-
po Desportivo da Baixa de São Pedro, Inde-
pendentes Futsal Associação, Junta de Fre-
guesia de Porto Covo, Rádio Sines, Santa 
Casa da Misericórdia de Sines, Sociedade 
Musical União Sport Sineense e Vasco da 
Gama Atlético Clube.
  Na cerimónia de assinatura dos protocolos, 
o presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, assinalou: “Esta é, felizmen-
te, uma prática com tradição. E espero que se 
mantenha e que outras empresas lhe sigam o 
exemplo”.
 José Cordeiro Catarino, director da Refina-
ria de Sines, justificou os apoios concedidos 
com o sentido de “responsabilidade social” 
da empresa e afirmou a sua preocupação em 
recrutar trabalhadores da região para os 
novos investimentos, que, no seu entender, 
tornarão a unidade de Sines “numa das 
melhores refinarias europeias”.

A CÂMARA Municipal de Sines e o 
Instituto das Artes (Ministério da Cultura / 
Direcção-Geral das Artes) celebraram um 
protocolo que estabelece a participação do 
município no programa Território Artes - 
Itinerário Cultural Linha 1, em 2007. 
Através deste protocolo, vigente até 31 de 
Dezembro de 2007, a Câmara Municipal de 
Sines obtém apoio no financiamento de 
eventos culturais realizados na área do 
concelho.
  O Programa Território Artes é uma das 
modalidades de apoio indirecto do Estado 
às artes previsto no novo regime de 
atribuição de apoios financeiros fixado pelo 
Decreto-Lei n.º 225/2006. É um programa 

de dinamização da itinerância à escala 
nacional, assente numa oficina virtual, em 
que são participantes as entidades de 
produção e de programação, com especial 
relevo para as autarquias locais. 
  Do ponto de vista do município, a adesão a 
este programa visa diversificar e consolidar a 
programação do Centro de Artes de Sines, 
contribuindo para a sua articulação com os 
restantes espaços culturais do país.
  Já se realizaram em Sines, no âmbito do 
Programa Território Artes 2007, os 
espectáculos “Cantos da Língua”, pelo Trigo 
Limpo Teatro ACERT (9 Junho), e “Splash”, 
pelo Teatro Regional da Serra do 
Montemuro (23 Junho).

Município adere ao 
programa Território Artes

Novo regulamento dos serviços 
municipais entrou em vigor
Conheça o novo organograma municipal, nova delegação e sub-delegação de competências e algumas notas sobre 
alterações no funcionamento dos serviços decorrentes da entrada em vigor do novo regulamento.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO

Gabinete da Presidência
Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
Gabinete de Protecção Civil
Gabinete Jurídico
Gabinete de Auditoria Interna
Gabinete de Apoio ao Empresário
Notariado Privativo
Gabinete de Informática e Telecomunicações

SERVIÇOS DE ACTIVIDADE / MEIO

              Divisão de Comunicação
                   Serviço de Informação, Divulgação e Imagem
                 Serviço de Atendimento

Depart. Administração e Finanças

Divisão de Administração Geral
   Serviço de Expediente Geral
   Arquivo Municipal
   Serviço de Apoio
   Sector de Seguros

Divisão de Recursos Humanos
   Serviço Adm. de Recursos Humanos
   Sector de Formação Profissional
   Sector de Recrutamento e Selecção

Divisão de Gestão Financeira
   Serviço de Aprovisionamento
   Serviço de Gestão Financeira
      Secção de Contabilidade
   Serviço de Património
   Tesouraria

SERVIÇOS DE ACTIVIDADE / FIM 

Depart. Educação, Cultura, Desporto e Acção Social

Serviço Administrativo

Divisão de Educação e Acção Social
   Serviço de Educação
   Serviço de Acção Social

Divisão de Cultura e Desporto
   Serviço de Desporto
   Serviço de Cultura
      Centro de Artes de Sines
         Biblioteca Municipal
   

Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Serviço Administrativo
Serviço de Transportes e Parque de Máquinas
   Sector de Transportes
   Sector de Parque de Máquinas

Divisão de Obras Municipais
   Serviço de Empreitadas
   Serviço de Obras por Adm. Directa, 
   Conservação e Manutenção
     Rede Viária
     Oficina de Electricidade
     Oficina de Carpintaria
     Sector de Construção, Conservação e Manutenção
     Oficina de Serralharia
     
Divisão de Serviços Urbanos
   Gabinete de Controlo de Qualidade
   Serviço de Águas e Esgotos
   Serviço de Espaços Verdes
   Serviço de Limpeza Pública
   Serviço de Cemitérios

   

Departamento de Ambiente, Planeamento e Urbanismo

Serviço Administrativo

Divisão de Planeamento, Ordenamento 
do Território e Ambiente
   Serviço de Planeamento e Ord. do Território
   Serviço de Ambiente
     
Divisão de Gestão Urbanística
   Serviço de Gestão Urbanística
   Fiscalização de Obras Particulares
   Fiscalização de Operações de Loteamento
   e Obras de Urbanização

   

O NOVO Regulamento Interno dos 
Serviços Municipais entrou em vigor no 
dia 24 de Julho de 2007. Do novo regula-
mento, criado com o objectivo de tornar a 
estrutura dos serviços camarários mais ade-
quada ao seu bom funcionamento, à gestão 
por objectivos e à implementação do novo 
sistema de avaliação da Função Pública 
(SIADAP), resultam um novo organogra-
ma (ver acima) e, aprovados dia 2 de 
Agosto, alguns ajustes na delegação e sub-
delegação de competências.
  
Funções da Secção de Taxas e 
Licenças distribuídas pelos serviços
Uma das novidades do novo Regulamento 
Internos dos Serviços Municipais é a extin-
ção (em curso) da Secção de Taxas e 
Licenças, sendo as suas tarefas distribuídas 
pelos serviços municipais competentes nas 
diferentes matérias, que passam a cobrar 
eles próprios as taxas, evitando a duplicação 
de esforços e de utilização de recursos.
  Assim, de forma faseada, a Divisão de 
Gestão Urbanística passará a assegurar por 
completo (incluindo os respectivos paga-
mentos) o licenciamento de obras, mas tam-
bém a publicidade e ocupação de via públi-
ca. O licenciamento de queimadas passa a 
fazer-se na Protecção Civil. As rendas de 

casa e direitos de superfície referentes a habi-
tação são pagos no Serviço de Habitação. 
Os direitos de superfície da indústria são 
integralmente tratados no Gabinete de 
Apoio ao Empresário. Todas as questões rela-
cionadas com trânsito e sinalização são pro-
cessadas pela Fiscalização Municipal. O 
Serviço de Expediente Geral procede à 
liquidação de taxas, tarifas ou outras recei-
tas municipais não atribuídas por lei ou 
pelo regulamento a outros serviços.

Nova distribuição de competências
A Câmara Municipal de Sines aprovou, no 
dia 2 de Agosto, uma nova delegação e sub-
delegação de competências nos vereadores, 
decorrentes do novo regulamento. A nova 
distribuição é a seguinte:

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 
DIRECTA DO PRESIDENTE:

- Gabinete da Presidência;
- Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal;
- Gabinete Jurídico;
- Gabinete de Auditoria Interna;
- Notariado Privativo;
- Gabinete de Apoio ao Empresário; 
- Divisão de Recursos Humanos:
   Serviço Administrativo de Recursos Humanos
   Sector de Recrutamento e Selecção
   Sector de Formação Profissional

- Divisão de Educação e Acção Social:
   Serviço de Educação
   Serviço de Acção Social
- Divisão de Cultura e Desporto
  Serviço de Cultura
  Serviço de Desporto
- Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho
- Gabinete de Veterinária.

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DO 
VEREADOR ALBINO ROQUE:

- Divisão de Gestão Financeira 
  Serviço de Aprovisionamento
  Serviço de Gestão Financeira
  Secção de Contabilidade
  Serviço de Património
  Tesouraria
- Serviço de Empreitadas (da Divisão de Obras 
Municipais)

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DA 
VEREADORA CARMEM FRANCISCO:

- Gabinete de Informática e Telecomunicações 
- Divisão de Administração Geral:
  Serviço de Expediente Geral
  Arquivo Municipal
  Serviço de Apoio
  Sector de Seguros
- Divisão de Comunicação:
  Serviço de Informação Divulgação e Imagem
  Serviço de Atendimento
- Serviço de Ambiente (da Divisão de 
Planeamento, Ordenamento do Território e 

Ambiente)
- Serviço de Sistemas de Informação Geográfica 
- Serviço de Habitação 

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA DA 
VEREADORA MARISA SANTOS

- Divisão de Planeamento, Ordenamento do 
Território e Ambiente 
  Serviço de Planeamento e Ordenamento do 
Território
- Divisão de Gestão Urbanística:
  Serviço de Gestão Urbanística
  Fiscalização de Obras Particulares
  Fiscalização de Operações de Loteamento e 
Obras de Urbanização
- Serviço de Juventude 
- Serviço de Turismo 

SERVIÇOS DA ÁREA DE COMPETÊNCIA  DO 
VEREADOR ANTÓNIO NOGUEIRA

- Gabinete de Protecção Civil; 
- Serviço de Obras por Administração Directa, 
Manutenção e Conservação (da Divisão de Obras 
Municipais)
- Divisão de Serviços Urbanos:
  Serviço de Águas e Esgotos
  Serviço de Espaços Verdes
  Serviço de Limpeza pública
  Serviço de Cemitérios
  Serviço de Transportes e Parque de Máquinas
- Fiscalização Municipal 
  Sector de Mercados e feiras
  Sector de Sinalização e Trânsito

Assinatura do protocolo com a Associação Cabo-verdiana
SERVIÇOS NÃO INTEGRADOS EM DEPARTAMENTOS
OU DIVISÕES

Serviço de Juventude
Serviço de Sistemas de Informação Geográfica
Gabinete de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Serviço de Habitação
Gabinete de Veterinária
Serviço de Turismo
Fiscalização Municipal
  Sector de Mercados e Feiras
  Sector de Sinalização e Trânsito
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Revisão do PDM arrancou
O processo de revisão do Plano Director Municipal de Sines iniciou-se em Junho e Julho com a assinatura de um 
protocolo com o Instituto Superior Técnico e a realização de um curso para técnicos.

OS TRABALHOS de revisão do Plano 
Director Municipal de Sines tiveram início. 
Dia 21 de Junho, a Câmara Municipal de 
Sines assinou com o Instituto Superior 
Técnico (IST) um protocolo para assistên-
cia técnica e científica. No âmbito desse 
acordo, o Centro de Artes de Sines recebeu, 
em Julho, um curso de formação avançada 
para os técnicos da autarquia que estão a par-
ticipar no processo.
  O protocolo celebrado terá a duração de 
um ano (a duração estabelecida para a reali-
zação dos trabalhos) e prevê a prestação de 
assessoria técnica e científica pelo Instituto 
Superior Técnico ao município de Sines na 
revisão do PDM, mas também noutros 
domínios do planeamento, ordenamento 
do território e urbanismo, bem como em 
matéria de ambiente, em particular na ava-
liação de impacte ambiental dos projectos 
industriais e na formulação de políticas sec-
toriais neste domínio.

Equipa de luxo
A escolha do Instituto Superior Técnico 
para apoiar a revisão do PDM de Sines foi 
justificada pelo presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho, dia 9 
de Julho, na apresentação pública da equipa 
técnica da revisão, com a experiência de 
colaborações passadas (na elaboração do 
Plano de Urbanização da Cidade de Sines e 
dos Planos de Pormenor das Zonas Norte e 
Sul-Nascente, por exemplo) e a possibilida-
de de integrar neste trabalho o contributo 
de “uma instituição de notável idoneidade e 
prestígio”.
  Da equipa, com coordenação geral do pro-
fessor Manuel da Costa Lobo (ver página 
seguinte), fazem parte Fernando Nunes da 
Silva (para a área do ordenamento do terri-
tório, transportes e estratégia de desenvol-
vimento), Antunes Ferreira (execução, pro-
gramação e financiamento de projectos-
âncora), Sofia Plácido de Abreu (consulto-
ria jurídica), Amílcar Soares (ambiente), 
Pedro Bingre (ordenamento agro-florestal, 
economia agrária e estrutura ecológica), 
Augusto Mateus (economia do desenvolvi-
mento), Manuel Reis Ferreira (turismo), 
José Patrão (infra-estruturas), entre outros 
consultores e técnicos.
  Esta equipa trabalhará em articulação 
estreita com os serviços da Câmara 
Municipal de Sines, cujos técnicos - em par-
ticular, do Departamento de Ambiente, 
Planeamento e Urbanismo (DAPU) - par-
ticiparão activamente no processo de revi-
são.
  Vereadora do planeamento e urbanismo, 
Marisa Santos salienta a importância de um 

“entrosamento muito forte” entre os técni-
cos da equipa do IST e os técnicos camarári-
os.
  “Preconizámos um modelo de desenvolvi-
mento do PDM que implica um grande 
envolvimento dos técnicos da autarquia. Os 
funcionários da Câmara estão em perma-
nência em Sines, conhecem como ninguém 
os problemas que se levantam”, afirma a 
vereadora Marisa Santos, referindo-se ao 
curso de formação avançada para os técni-
cos do DAPU como uma oportunidade 
para um “acréscimo de competências e de 
visão de grupo, particularmente importan-
te num processo como este.”
  A prestação de serviços protocolada com o 
IST tem o valor de 152 460 euros.

“A equipa do plano somos todos nós”
Lembrando a feição estratégica reforçada 
dos planos directores municipais de segun-
da geração, o presidente da Câmara, 
Manuel Coelho assinalou, na apresentação 
da equipa técnica da revisão do plano, o con-
tributo que o novo PDM poderá dar para 
garantir um “desenvolvimento sustentado e 
sustentável” de Sines numa altura em que o 
concelho é factor de atracção para um núme-
ro cada vez maior de investimentos.
  De acordo com o autarca, o plano assumi-
rá como pressuposto político uma visão do 
desenvolvimento de Sines assente em três 

eixos: a plataforma portuária-industrial 
(com destaque para os terminais de conten-
tores e multiusos e zonas logísticas associa-
das), o turismo e as pescas. Mas todos são 
convidados a participar na elaboração do 
plano e das suas orientações.
  “Vamos abrir a intervenção neste projecto 
à Assembleia Municipal, juntas de fregue-
sia, associações empresariais, empresas, enti-
dades públicas e privadas, órgãos descon-
centrados da Administração Central, muni-

cípios vizinhos, etc., e queremos que seja 
intensamente participado pela sociedade de 
Sines, com reuniões públicas e oficinas temá-
ticas onde as pessoas se possam pronunciar”, 
Manuel Coelho.
  Marisa Santos também salienta a importân-
cia de construir um plano participado, 
envolvendo o máximo de agentes locais nesse 
trabalho, porque, nota, “a equipa do plano 
somos todos nós”.

MANUEL DA COSTA LOBO 

“Sines é um 
caso único 
entre casos 
únicos”

DIA 9 de Julho, no Centro de Artes, o 
coordenador geral da revisão do PDM, 
Manuel da Costa Lobo, deu a sua visão 
sobre o que é realizar um plano deste 
tipo no início do século XXI e sobre a 
experiência única que é fazê-lo num 
concelho como Sines.
  “Para um profissional, Sines é um 
território excepcional. É atractivo pensar 
em Sines. Sines é um caso único entre 
casos únicos. É um concelho de grande 
variedade. Concentra-se aqui a variedade 
do país: há elementos de norte, de sul, 
planície, serra… E depois aquele espaço 
que tem sido esquecido em todos os 
planos: o mar. Mar é território”.
  Sobre a natureza do trabalho a realizar, 
o professor do Instituto Superior 
Técnico notou: “São os eleitos da 
população que definem as escolhas, as 
pedras do PDM. Nós, os técnicos, 
apenas lhes colocamos a argamassa, para 
que fiquem mais sólidas”.
  A participação dos cidadãos é 
fundamental: “Temos de trabalhar cada 
vez mais no sentido da participação e do 
envolvimento, que tem de ser factível, 
prática e não demagógica”. 
  Manuel da Costa Lobo associa 
planeamento a democracia. Planear é, no 
seu entender, “a forma democrática de 
olhar para o futuro”. E conseguir planear 
para os futuros - o futuro a curto-prazo 
(5 anos), mas também a muito longo 
prazo (40 anos) - é fundamental para um 
verdadeiro desenvolvimento sustentado.
  Afirmando que um plano deve ser 
entendido em todas as escalas - do 
vizinho, do concelho, da região, do país e 
do mundo - o professor do IST assinalou 
algumas diferenças fundamentais sobre o 
modo como se encarava este trabalho 
quando o plano em vigor foi elaborado e 
como se encara agora. “Ficou mais claro 
que o plano é um processo, não uma 
peça que fica desenhada e se põe numa 
estante. E tem de ser uma síntese, o que 
não se consegue simplesmente pela 
adição das diferentes participações. O 
planeamento também não deve ter como 
intenção ser um colete-de-forças. A 
principal preocupação deve ser conferir a 
maior liberdade. Temos de controlar 
porquê? Porque as pessoas não podem 
ter liberdade à custa da liberdade dos 
outros. Temos de garantir liberdade para 
todos. Isso obriga a disciplina, a muito 
equilíbrio nas soluções.”

Central da Galp Power 
avança em nova localização
A central, inicialmente prevista para a zona portuária, nas proximidades da cidade, passa a situar-se 
junto à Central Termoeléctrica, em terrenos previstos em PDM para o efeito.

NO VERÃO de 2006, a Câmara Municipal 
de Sines teve conhecimento do projecto de 
construção de uma nova central de ciclo 
combinado da Galp Power na zona portuá-
ria, junto à cidade. Essa localização foi desde 
logo rejeitada pelo município, pelos riscos 
de segurança e constrangimentos que impu-
nha à população e ao crescimento da cidade, 
e acabou, em Março, por obter o parecer des-
favorável do Ministério do Ambiente. O 
projecto da central foi entretanto reformu-
lado para uma nova localização e o seu 
Estudo de Impacte Ambiental esteve em dis-
cussão pública entre 3 de Julho e 14 de 
Agosto. 
  A Central de Ciclo Combinado da Galp 
Power ficará agora situada ligeiramente a 
norte da Central Termoeléctrica de Sines, a 
1km da costa, em terrenos da Zona 
Industrial e Logística de Sines (API Parques) 
previstos em PDM para a localização de uni-
dades de tipo energético. 
  Na apresentação pública do EIA (Estudo 
de Impacte Ambiental), dia 27 de Julho, o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, mostrou-se satisfeito com 
a mudança: “A CMS está de acordo com 
esta localização. Devia ter sido logo de início 
feito um estudo nesta localização”, afirmou.
  Uma central de ciclo combinado produz 

A rosa, dentro do círculo branco, localização da futura CCC da Galp Power. Imagem extraída do Resumo Não Técnico
do Estudo de Impacte Ambiental da central.

energia eléctrica a partir de gás natural, um 
combustível fóssil menos poluente que o 
petróleo ou o carvão. A unidade da Galp 
será constituída por dois grupos de produ-
ção, sendo que se prevê que o primeiro deva 
começar a operar no primeiro trimestre de 

2009. Trata-se de um investimento de 400 
milhões de euros que gerará uma média de 
400 postos de trabalho durante a fase de cons-
trução e 33 na fase de exploração.
  O Ministério do Ambiente pronuncia-se 
sobre o EIA até meados de Setembro.

Lamas oleosas 
sem solução à vista
O concurso aberto pela Águas de Santo André para o tratamento das lamas oleosas 
depositadas no aterro da Maria da Moita não teve vencedores. 

O CONCURSO para o tratamento das 
mais das 140 mil toneladas de lamas oleosas 
depositadas no aterro da empresa Águas de 
Santo André, na Maria da Moita, não resul-
tou na adjudicação de qualquer das quatro 
propostas apresentadas. Essa situação, que 
provocará um adiamento na resolução 
daquele passivo ambiental, motivou o pro-
testo do presidente da Câmara Municipal 
de Sines, Manuel Coelho, em conferência 
de imprensa conjunta com a Quercus e a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
realizada no CAS, dia 10 de Agosto.
  "Na análise das propostas, apenas levanta-
ram questões formais e burocráticas discutí-
veis, deixando de lado as questões essenciais: 
os custos e processos de tratamento que 
representam uma oportunidade para resol-
ver problemas importantes do presente e 
para o futuro, sob os pontos de vista ambi-
ental e da economia e competitividade deste 
território”, afirmou Manuel Coelho.

  O autarca considera que as propostas  
tinham mérito para poder ser aprovadas.
  "Destas quatro propostas, duas apresenta-
ram soluções através da co-incineração (o 
consórcio das cimenteiras portuguesas - 117 
€/ton - e outra para co-incineração em 
Espanha - 65 €/ton) e outras duas propostas 
com soluções através de tratamento físico-
químico das lamas no local (uma com 69,59 
€/ton e outra com 39,75 €/ton)."
  Além do preço, as soluções de tratamento 
físico-químico apresentavam, para Manuel 
Coelho, várias outras vantagens: "As pro-
postas com processos de tratamento físico-
químico, no local, evitariam a circulação des-
tes resíduos perigosos nas estradas nacionais 
e, além disso, demonstram capacidade para 
tratar todos os resíduos industriais produzi-
dos no Complexo de Sines, o que representa 
uma mais-valia de extraordinário alcance, 
como um factor de competitividade para as 
empresas aqui instaladas e para a região de 

Sines”, disse Manuel Coelho.
  "Questionamos também a legitimidade da 
empresa Águas de Santo André e a sua real 
capacidade e vontade em procurar boas solu-
ções para os problemas ambientais, especial-
mente os que são gerados pela produção de 
resíduos poluentes", acrescentou, notando 
que a Câmara Municipal de Sines irá solicitar 
uma reunião com o ministro do Ambiente, 
para expor a posição da Câmara de Sines 
sobre a questão e procurar esclarecimentos.
 Vítor Proença, presidente da C. M. de 
Santiago do Cacém, concelho onde as lamas 
estão depositadas, voltou a reivindicar uma 
solução para as lamas e disse que a não adju-
dicação das propostas “adia mais uma vez um 
grave problema ambiental”.
  Rui Berkemeier, da Quercus, classificou de 
“muito sério” o risco ecológico provocado 
pelo não tratamento das lamas e disse que a 
sua associação irá “avaliar juridicamente à 
lupa todo o processo”.

Presidente da CMS, Manuel Coelho, Manuel da Costa Lobo (IST) e vereadora da CMS Marisa Santos

Sines - Freguesia de Porto Covo.
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Revisão do PDM arrancou
O processo de revisão do Plano Director Municipal de Sines iniciou-se em Junho e Julho com a assinatura de um 
protocolo com o Instituto Superior Técnico e a realização de um curso para técnicos.

OS TRABALHOS de revisão do Plano 
Director Municipal de Sines tiveram início. 
Dia 21 de Junho, a Câmara Municipal de 
Sines assinou com o Instituto Superior 
Técnico (IST) um protocolo para assistên-
cia técnica e científica. No âmbito desse 
acordo, o Centro de Artes de Sines recebeu, 
em Julho, um curso de formação avançada 
para os técnicos da autarquia que estão a par-
ticipar no processo.
  O protocolo celebrado terá a duração de 
um ano (a duração estabelecida para a reali-
zação dos trabalhos) e prevê a prestação de 
assessoria técnica e científica pelo Instituto 
Superior Técnico ao município de Sines na 
revisão do PDM, mas também noutros 
domínios do planeamento, ordenamento 
do território e urbanismo, bem como em 
matéria de ambiente, em particular na ava-
liação de impacte ambiental dos projectos 
industriais e na formulação de políticas sec-
toriais neste domínio.

Equipa de luxo
A escolha do Instituto Superior Técnico 
para apoiar a revisão do PDM de Sines foi 
justificada pelo presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho, dia 9 
de Julho, na apresentação pública da equipa 
técnica da revisão, com a experiência de 
colaborações passadas (na elaboração do 
Plano de Urbanização da Cidade de Sines e 
dos Planos de Pormenor das Zonas Norte e 
Sul-Nascente, por exemplo) e a possibilida-
de de integrar neste trabalho o contributo 
de “uma instituição de notável idoneidade e 
prestígio”.
  Da equipa, com coordenação geral do pro-
fessor Manuel da Costa Lobo (ver página 
seguinte), fazem parte Fernando Nunes da 
Silva (para a área do ordenamento do terri-
tório, transportes e estratégia de desenvol-
vimento), Antunes Ferreira (execução, pro-
gramação e financiamento de projectos-
âncora), Sofia Plácido de Abreu (consulto-
ria jurídica), Amílcar Soares (ambiente), 
Pedro Bingre (ordenamento agro-florestal, 
economia agrária e estrutura ecológica), 
Augusto Mateus (economia do desenvolvi-
mento), Manuel Reis Ferreira (turismo), 
José Patrão (infra-estruturas), entre outros 
consultores e técnicos.
  Esta equipa trabalhará em articulação 
estreita com os serviços da Câmara 
Municipal de Sines, cujos técnicos - em par-
ticular, do Departamento de Ambiente, 
Planeamento e Urbanismo (DAPU) - par-
ticiparão activamente no processo de revi-
são.
  Vereadora do planeamento e urbanismo, 
Marisa Santos salienta a importância de um 

“entrosamento muito forte” entre os técni-
cos da equipa do IST e os técnicos camarári-
os.
  “Preconizámos um modelo de desenvolvi-
mento do PDM que implica um grande 
envolvimento dos técnicos da autarquia. Os 
funcionários da Câmara estão em perma-
nência em Sines, conhecem como ninguém 
os problemas que se levantam”, afirma a 
vereadora Marisa Santos, referindo-se ao 
curso de formação avançada para os técni-
cos do DAPU como uma oportunidade 
para um “acréscimo de competências e de 
visão de grupo, particularmente importan-
te num processo como este.”
  A prestação de serviços protocolada com o 
IST tem o valor de 152 460 euros.

“A equipa do plano somos todos nós”
Lembrando a feição estratégica reforçada 
dos planos directores municipais de segun-
da geração, o presidente da Câmara, 
Manuel Coelho assinalou, na apresentação 
da equipa técnica da revisão do plano, o con-
tributo que o novo PDM poderá dar para 
garantir um “desenvolvimento sustentado e 
sustentável” de Sines numa altura em que o 
concelho é factor de atracção para um núme-
ro cada vez maior de investimentos.
  De acordo com o autarca, o plano assumi-
rá como pressuposto político uma visão do 
desenvolvimento de Sines assente em três 

eixos: a plataforma portuária-industrial 
(com destaque para os terminais de conten-
tores e multiusos e zonas logísticas associa-
das), o turismo e as pescas. Mas todos são 
convidados a participar na elaboração do 
plano e das suas orientações.
  “Vamos abrir a intervenção neste projecto 
à Assembleia Municipal, juntas de fregue-
sia, associações empresariais, empresas, enti-
dades públicas e privadas, órgãos descon-
centrados da Administração Central, muni-

cípios vizinhos, etc., e queremos que seja 
intensamente participado pela sociedade de 
Sines, com reuniões públicas e oficinas temá-
ticas onde as pessoas se possam pronunciar”, 
Manuel Coelho.
  Marisa Santos também salienta a importân-
cia de construir um plano participado, 
envolvendo o máximo de agentes locais nesse 
trabalho, porque, nota, “a equipa do plano 
somos todos nós”.

MANUEL DA COSTA LOBO 

“Sines é um 
caso único 
entre casos 
únicos”

DIA 9 de Julho, no Centro de Artes, o 
coordenador geral da revisão do PDM, 
Manuel da Costa Lobo, deu a sua visão 
sobre o que é realizar um plano deste 
tipo no início do século XXI e sobre a 
experiência única que é fazê-lo num 
concelho como Sines.
  “Para um profissional, Sines é um 
território excepcional. É atractivo pensar 
em Sines. Sines é um caso único entre 
casos únicos. É um concelho de grande 
variedade. Concentra-se aqui a variedade 
do país: há elementos de norte, de sul, 
planície, serra… E depois aquele espaço 
que tem sido esquecido em todos os 
planos: o mar. Mar é território”.
  Sobre a natureza do trabalho a realizar, 
o professor do Instituto Superior 
Técnico notou: “São os eleitos da 
população que definem as escolhas, as 
pedras do PDM. Nós, os técnicos, 
apenas lhes colocamos a argamassa, para 
que fiquem mais sólidas”.
  A participação dos cidadãos é 
fundamental: “Temos de trabalhar cada 
vez mais no sentido da participação e do 
envolvimento, que tem de ser factível, 
prática e não demagógica”. 
  Manuel da Costa Lobo associa 
planeamento a democracia. Planear é, no 
seu entender, “a forma democrática de 
olhar para o futuro”. E conseguir planear 
para os futuros - o futuro a curto-prazo 
(5 anos), mas também a muito longo 
prazo (40 anos) - é fundamental para um 
verdadeiro desenvolvimento sustentado.
  Afirmando que um plano deve ser 
entendido em todas as escalas - do 
vizinho, do concelho, da região, do país e 
do mundo - o professor do IST assinalou 
algumas diferenças fundamentais sobre o 
modo como se encarava este trabalho 
quando o plano em vigor foi elaborado e 
como se encara agora. “Ficou mais claro 
que o plano é um processo, não uma 
peça que fica desenhada e se põe numa 
estante. E tem de ser uma síntese, o que 
não se consegue simplesmente pela 
adição das diferentes participações. O 
planeamento também não deve ter como 
intenção ser um colete-de-forças. A 
principal preocupação deve ser conferir a 
maior liberdade. Temos de controlar 
porquê? Porque as pessoas não podem 
ter liberdade à custa da liberdade dos 
outros. Temos de garantir liberdade para 
todos. Isso obriga a disciplina, a muito 
equilíbrio nas soluções.”

Central da Galp Power 
avança em nova localização
A central, inicialmente prevista para a zona portuária, nas proximidades da cidade, passa a situar-se 
junto à Central Termoeléctrica, em terrenos previstos em PDM para o efeito.

NO VERÃO de 2006, a Câmara Municipal 
de Sines teve conhecimento do projecto de 
construção de uma nova central de ciclo 
combinado da Galp Power na zona portuá-
ria, junto à cidade. Essa localização foi desde 
logo rejeitada pelo município, pelos riscos 
de segurança e constrangimentos que impu-
nha à população e ao crescimento da cidade, 
e acabou, em Março, por obter o parecer des-
favorável do Ministério do Ambiente. O 
projecto da central foi entretanto reformu-
lado para uma nova localização e o seu 
Estudo de Impacte Ambiental esteve em dis-
cussão pública entre 3 de Julho e 14 de 
Agosto. 
  A Central de Ciclo Combinado da Galp 
Power ficará agora situada ligeiramente a 
norte da Central Termoeléctrica de Sines, a 
1km da costa, em terrenos da Zona 
Industrial e Logística de Sines (API Parques) 
previstos em PDM para a localização de uni-
dades de tipo energético. 
  Na apresentação pública do EIA (Estudo 
de Impacte Ambiental), dia 27 de Julho, o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, mostrou-se satisfeito com 
a mudança: “A CMS está de acordo com 
esta localização. Devia ter sido logo de início 
feito um estudo nesta localização”, afirmou.
  Uma central de ciclo combinado produz 

A rosa, dentro do círculo branco, localização da futura CCC da Galp Power. Imagem extraída do Resumo Não Técnico
do Estudo de Impacte Ambiental da central.

energia eléctrica a partir de gás natural, um 
combustível fóssil menos poluente que o 
petróleo ou o carvão. A unidade da Galp 
será constituída por dois grupos de produ-
ção, sendo que se prevê que o primeiro deva 
começar a operar no primeiro trimestre de 

2009. Trata-se de um investimento de 400 
milhões de euros que gerará uma média de 
400 postos de trabalho durante a fase de cons-
trução e 33 na fase de exploração.
  O Ministério do Ambiente pronuncia-se 
sobre o EIA até meados de Setembro.

Lamas oleosas 
sem solução à vista
O concurso aberto pela Águas de Santo André para o tratamento das lamas oleosas 
depositadas no aterro da Maria da Moita não teve vencedores. 

O CONCURSO para o tratamento das 
mais das 140 mil toneladas de lamas oleosas 
depositadas no aterro da empresa Águas de 
Santo André, na Maria da Moita, não resul-
tou na adjudicação de qualquer das quatro 
propostas apresentadas. Essa situação, que 
provocará um adiamento na resolução 
daquele passivo ambiental, motivou o pro-
testo do presidente da Câmara Municipal 
de Sines, Manuel Coelho, em conferência 
de imprensa conjunta com a Quercus e a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
realizada no CAS, dia 10 de Agosto.
  "Na análise das propostas, apenas levanta-
ram questões formais e burocráticas discutí-
veis, deixando de lado as questões essenciais: 
os custos e processos de tratamento que 
representam uma oportunidade para resol-
ver problemas importantes do presente e 
para o futuro, sob os pontos de vista ambi-
ental e da economia e competitividade deste 
território”, afirmou Manuel Coelho.

  O autarca considera que as propostas  
tinham mérito para poder ser aprovadas.
  "Destas quatro propostas, duas apresenta-
ram soluções através da co-incineração (o 
consórcio das cimenteiras portuguesas - 117 
€/ton - e outra para co-incineração em 
Espanha - 65 €/ton) e outras duas propostas 
com soluções através de tratamento físico-
químico das lamas no local (uma com 69,59 
€/ton e outra com 39,75 €/ton)."
  Além do preço, as soluções de tratamento 
físico-químico apresentavam, para Manuel 
Coelho, várias outras vantagens: "As pro-
postas com processos de tratamento físico-
químico, no local, evitariam a circulação des-
tes resíduos perigosos nas estradas nacionais 
e, além disso, demonstram capacidade para 
tratar todos os resíduos industriais produzi-
dos no Complexo de Sines, o que representa 
uma mais-valia de extraordinário alcance, 
como um factor de competitividade para as 
empresas aqui instaladas e para a região de 

Sines”, disse Manuel Coelho.
  "Questionamos também a legitimidade da 
empresa Águas de Santo André e a sua real 
capacidade e vontade em procurar boas solu-
ções para os problemas ambientais, especial-
mente os que são gerados pela produção de 
resíduos poluentes", acrescentou, notando 
que a Câmara Municipal de Sines irá solicitar 
uma reunião com o ministro do Ambiente, 
para expor a posição da Câmara de Sines 
sobre a questão e procurar esclarecimentos.
 Vítor Proença, presidente da C. M. de 
Santiago do Cacém, concelho onde as lamas 
estão depositadas, voltou a reivindicar uma 
solução para as lamas e disse que a não adju-
dicação das propostas “adia mais uma vez um 
grave problema ambiental”.
  Rui Berkemeier, da Quercus, classificou de 
“muito sério” o risco ecológico provocado 
pelo não tratamento das lamas e disse que a 
sua associação irá “avaliar juridicamente à 
lupa todo o processo”.

Presidente da CMS, Manuel Coelho, Manuel da Costa Lobo (IST) e vereadora da CMS Marisa Santos

Sines - Freguesia de Porto Covo.
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Nadadores atravessam mar 
entre Santo André e Sines
Miguel Arrobas e Nuno Vicente realizaram, em Agosto, uma proeza inédita na natação de longa distância em Portugal.

EM PREPARAÇÃO para o objectivo de 
cruzar o Canal da Mancha, os nadadores de 
longa distância Nuno Vicente e Miguel 
Arrobas nadaram entre a Lagoa de Santo 
André e a Praia Vasco da Gama no dia 18 de 
Agosto. A distância de 26 quilómetros foi 
cumprida em 6h14m56s (menos um quar-
to de hora do que o inicialmente previsto), 
numa travessia em que o maior adversário 
foi a temperatura da água,
   “A temperatura ao longo de todo o per-
curso até à entrada do porto estava a 16 gra-
us. Ao entrarmos no porto baixou imedia-
tamente para 14. Não estávamos a contar 
com essa dificuldade”, disse, já em Sines, 
Nuno Vicente.
  Uma dificuldade inesperada, mas bem-
vinda, dado o segundo objectivo da proeza 
de Santo André - Sines: “Foi um excelente 
teste para suportar as águas do Canal da 
Mancha”, afirmou Miguel Arrobas.
  Anfitrião da chegada, Manuel Coelho, pre-
sidente da Câmara Municipal de Sines, con-
gratulou os nadadores: “São dois atletas e 
dois heróis. Praticaram um acto de heroís-
mo ao fazer esta travessia entre a praia de 
Santo André e o local mítico da praia Vasco 
da Gama, num mar profundo e algo desafi-
ador, para não dizer violento. É um aconte-
cimento inédito que nos orgulha”.

Modalidade olímpica em Pequim
Nuno Vicente, 28 anos, engenheiro civil da 
REFER, e Miguel Arrobas, 32 anos, jurista 
da Autoridade Nacional de Comunicações, 
perseguem o sonho de fazer a nado a mais 

mítica travessia da disciplina de Águas 
Abertas (AA) em todo o mundo: o Canal da 
Mancha. O único português a conseguir 
essa proeza (34km entre Inglaterra e 
França) foi Baptista Pereira, nos anos 50.
  A paixão pela modalidade, o sonho e o gos-
to pelas AA fez com que os atletas se dedi-

cassem em exclusivo a esta vertente da nata-
ção (que vai ser disciplina olímpica pela pri-
meira vez em Pequim 2008) e que cada vez 
ganha mais adeptos em Portugal.
  No nosso país, já tinham realizado as tra-
vessias Alhandra - Parque das Nações 
(21km), Madeira - Ilhas Desertas (25km), 

Berlengas - Peniche (16km) e Lagos - Porti-
mão (17km). 
  A travessia Lagoa de Santo André - Praia Vas-
co da Gama foi organizada pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, Câmara 
Municipal de Sines e Open Water Portugal.

Sineenses campeões nacionais
Os atletas de Sines voltaram, nos últimos meses, a enriquecer de ouro o palmarés desportivo do concelho.

OS ATLETAS de Sines voltaram a mostrar 
em Junho, Julho e Agosto que estão entre os 
melhores do país em várias modalidades.
  No kick-boxing, modalidade com grande 
tradição em Sines, brilharam desta vez João 
Maia e António Coelho, atletas do Ginásio 
Atenas, que se sagraram campeão nacional 
e vice-campeão nacional, em Julho, nas 
Caldas da Rainha, numa prova que contou 
com um recorde de 512 atletas de 63 clu-
bes.
  Na Taça de Portugal de Fosso Olímpico, a 
equipa da Associação de Caçadores do 
Concelho de Sines constituída pelos atira-
dores Fernando Sabastião, Pedro Hilário 
Silva e José Pedro Campos conquistou o pri-
meiro lugar. Fernando Sebastião e José 
Campos irão participar no campeonato do 
mundo de fosso universal que decorre em 
Marrocos no final de Agosto / início de 
Setembro. 

CNLA com vários títulos nacionais
A participação do Clube de Natação do 
Litoral Alentejano nos Campeonatos 
Nacionais de Infantis realizados em Faro nos 
dias 20 e 22 de Julho resultou em cinco títu-
los e nove medalhas, a melhor de sempre do 
clube. Os atletas em destaque foram Paulo 
Janeiro (13 anos), com quatro medalhas, 
entre elas três de ouro, e Gustavo Santa (14 
anos), com cinco medalhas, entre elas duas 
de ouro. Paulo Janeiro bateu em Julho o 
recorde nacional de 200m costas (infantis B). 
  Dia 23 de Junho, no Campeonato Nacional 
de Tumbling realizado em Santarém, a ginas-
ta do Vasco da Gama Atlético Clube Ana 
Gonçalves não foi campeã, mas conseguiu 
um grande terceiro lugar na sua estreia em 
provas nacionais. José Gonçalves obteve, no 
início do mês de Julho, um segundo lugar na 
Taça de Portugal da mesma modalidade.

Chegada à Praia Vasco da Gama

Gustavo Santa e Paulo Janeiro (CNLA).


