
A Capela da Misericórdia acolhe, a 
partir de Julho, o Museu de Sines, com 
espólio do Museu Arqueológico e a 
doação de José Miguel da Costa, 
permitindo mostrar as peças mais 
significativas das colecções enquanto 
decorrem os trabalhos de recuperação e 
adaptação do Castelo para funções 
museológicas e Casa Vasco da Gama.  
Na Capela poderemos ver uma selecção 
de peças que mostram a profunda 
ligação de Sines ao mar, seja através da 
pesca, seja através das influências de 
universos culturais distantes. PÁG. 3

MUSEU REABRE
EM JULHO NA CAPELA

Em 2007 passam 25 anos sobre um 
momento único da luta ecológica em 
Sines e em Portugal: a Greve Verde de 
1982, quando população e pescadores se 
uniram para acabar com os efluentes 
industriais sem tratamento na Costa do 
Norte. No âmbito do programa de 
comemorações da efeméride, o Centro 
de Artes acolheu, dia 6 de Junho, uma 
conferência com o título “Pacto para a 
Saúde e o Ambiente”, onde se 
reafirmaram compromissos de trabalho 
em prol da qualidade do ambiente em 
Sines. PÁGS. 8-9

25 ANOS DA GREVE 
VERDE RECORDADOS

A candidatura desenvolvida pela Câmara 
Municipal de Sines à “Medida de Apoio a 
Novas Infra-Estruturas Tecnológicas” do 
PRIME para construir um centro de 
incubação de empresas de base 
tecnológica em Sines foi aprovada no dia 
12 de Abril. Prevê-se que o equipamento 
esteja concluído ainda durante o 
primeiro semestre de 2008 e que inicie o 
seu funcionamento em pleno no segundo 
semestre do mesmo ano. A incubadora 
tem como missão o desenvolvimento de 
uma cultura de empreendedorismo e 
inovação na região. PÁG. 11

INCUBADORA DE 
EMPRESAS AVANÇA

A música com espírito de aventura volta a Sines
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Entre 20 e 28 de Julho, o Festival Músicas do 
Mundo, o maior do género realizado em Portugal, 
regressa a Sines e Porto Covo para nove dias de 
música com 32 concertos dos cinco continentes. Na 
foto, Bellowhead, as grandes figuras da folk 
britânica actual, um dos destaques da programação. 
Pág. 12

FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO
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Os problemas do passado, 
os desafios do futuro

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

Museu reabre em Julho
na Capela da Misericórdia
Até que estejam prontas as obras de recuperação do Castelo, uma selecção do espólio do Museu Arqueológico 
Municipal, entre outras peças, fica disponível para visita na Capela da Misericórdia, a partir de 17 de Julho.

A CAPELA da Misericórdia acolhe, a partir 
de Julho (inauguração dia 17, às 19h00), o 
Museu de Sines, com espólio do Museu 
Arqueológico Municipal 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. 
  “Sines tem um património museológico 
notável - do Tesouro do Gaio às cantarias 
da basílica visigótica (uma das maiores do 
país e até da Península) - que estava até aqui 
na casa do dr. José Miguel da Costa, um edi-
fício privado e sem vocação para este fim. 
Por isso, adaptámos a Capela da Misericór-
dia para receber este núcleo do museu, até 
que as obras no Castelo estejam concluí-
das”, explica Manuel Coelho, presidente da 
Câmara Municipal de Sines.
  Na Capela poderemos ver 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 
culturais, destacando-se peças provenientes 
de localizações geográficas diversas ou onde 
são patentes por vezes influências de dis-
tantes universos culturais, sendo de desta-
car o papel de Vasco da Gama. 

Obras no Castelo em concurso público
Aprovado o projecto do Castelo pelo 
IPPAR (Instituto Português do Património 
Arquitectónico) e a candidatura para o co-
financiamento das obras pelo Programa 
Operacional da Cultura, encontram-se já 
em curso os trabalhos arqueológicos neces-
sários para a abertura da nova porta, 
enquanto decorre o concurso público para 

adjudicação da empreitada de recuperação 
dos edifícios existentes no interior.
  No espaço museológico da Capela podere-
mos acompanhar o andamento dos traba-
lhos, ficando patente uma das telas dos tec-
tos da Alcáçova que já se encontra devida-
mente restaurada, bem como algumas peças 
provenientes das escavações recentes, espe-
cialmente algumas pedras lavradas da época 
visigótica que nunca foram mostradas ao 

público. Durante os últimos anos, a autar-
quia tem procedido ao estudo, conservação 
e restauro das suas colecções, tendo já sido 
intervencionadas dezenas de peças cujo esta-
do de degradação inspirava cuidados.
  O projecto do museu irá extravasar as mura-
lhas do Castelo, sendo um ponto de partida 
para compreender e visitar todo o concelho, 
com destaque para as diversas estações 
arqueológicas, cujo espólio apresenta, os 

principais monumentos ou os simples luga-
res que guardam memórias. Para este efeito 
serão instalados painéis informativos e será 
editado um guia.
  Paralelamente, o museu tem desenvolvido 
esforços para completar as suas colecções, 
especialmente no que diz respeito à memória 
do século XX, contando já com a doação dos 
móveis e do revestimento de azulejos da mer-
cearia “A Portuguesa”, de inícios do século 
XX, e da pintura mural da antiga estação da 
rodoviária, datada de 1952, bem como de 
diversos objectos ligados à pesca. O contri-
buto da população é encarado como funda-
mental para, através do museu, ajudar a con-
servar a memória colectiva de Sines.

Museu com núcleos por toda a cidade
Concluídas as obras no Castelo, o espólio da 
Capela - sobretudo arqueológico - será trans-
ferido para a Alcáçova, onde também será ins-
talada a Casa-Museu Vasco da Gama, numa 
obra a concluir até 2009.
  Manuel Coelho considera que, no futuro, o 
museu de Sines deverá ter um carácter poli-
nucleado, com “uma expressão significativa 
em toda a cidade”.
  “O futuro museu deve ter três áreas funda-
mentais, distribuídas por espaços próprios: a 
arqueologia e Casa-Museu Vasco da Gama, 
no Castelo; um núcleo para a etnografia e 
actividades económicas como a agricultura e 
a cortiça; e um museu do mar, que espero que 
se faça com a colaboração da Administração 
do Porto de Sines. No contexto de uma cida-
de que se pretende afirmar pela cultura, deve-
mos também apostar num reforço da arte 
pública - em que Sines é pobre, e que pode 
beneficiar de um programa de residências 
artísticas - e na criação de um pólo forte de 
arte contemporânea”.

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
Taxas e Licenças | Dias úteis, 9h00-15h30
Águas - DOA | 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 21 de Junho e 19 de Julho.

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 de Apoio aos Órgãos Municipais (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.

Capela da Misericórdia

Arrecada (Tesouro do Gaio) Trabalhos arqueológicos preparatórios da abertura da nova porta do Castelo

Comemorámos os 25 Anos da Luta dos 
Pescadores e da população de Sines, que em 
Maio de 1982 paralisaram as actividades econó-
micas na cidade e bloquearam as entradas no 
Porto de Sines, em protesto contra a incúria do 
Governo de não pôr a ETAR a funcionar e, em con-
sequência, provocar um desastre ambiental nas 
águas dos nossos mares, com a morte do peixe e 
a ameaça da morte das actividades da pesca em 
Sines.
  Passados 25 anos, Sines vive uma situação mui-
to diferente e melhor que em 1982. Sines passou 
de uma vila piscatória a um centro urbano desen-
volvido, com muito melhores equipamentos na 
educação, desporto, cultura e uma cidade atracti-
va com uma qualidade de vida diferente e superior 
a qualquer cidade ou centro urbano da região.
  Estas mudanças são o resultado do desenvolvi-
mento do complexo portuário e industrial; dos 
investimentos feitos na melhoria do ambiente; no 
trabalho da Câmara na qualificação da cidade e 
nos investimentos na habitação, escolas, piscina, 
Centro de Artes, apoio ao desporto, à educação, 
à cultura e à integração das comunidades étnicas.
  Hoje a legislação é muito mais exigente e as 
empresas investiram na redução da poluição e na 
melhoria do ambiente. Este novo quadro do Sines 
actual foi razoavelmente espelhado na conferên-
cia sobre o ambiente realizada dia 6 de Junho de 
2007 no Auditório do Centro de Artes, na qual par-
ticiparam as grandes empresas, a laborar em 
Sines, as entidades públicas e as Universidades 
(Évora, Algarve e Instituto Superior Técnico). Na 
conferência, as empresas apresentaram os 
investimentos feitos na redução da poluição e nas 
perspectivas de melhorias previstas nos próxi-
mos anos para reduzir a poluição. As universida-
des demonstraram o seu interesse e capacidade 
para intervir com estudos e propostas de solu-
ções para os problemas do ambiente e a garantia 
na sustentabilidade dos processos de desenvol-
vimento de Sines.
  Vivemos num novo quadro de mais conheci-
mento dos problemas, de mais diálogo e estabe-
lecimento de compromissos entre as grandes 
empresas e a Câmara, de trabalho em parcerias, 
na procura de boas soluções para os problemas.
  Sines está a preparar-se para um novo ciclo de 

desenvolvimento com perspectivas de grandes 
investimentos produtivos. Estamos a trabalhar 
para atrair grandes investimentos em actividades 
económicas diversificadas que rompam o anterior 
ciclo da energia do petróleo e do carvão. 
Pretendemos atrair a Sines novas indústrias que 
criem mais empregos e dinamizem a economia 
local.
  Queremos um desenvolvimento económico que 
garanta o equilíbrio com a compatibilização das 
indústrias, da pesca e do turismo, com activida-
des económicas relevantes na produção da rique-
za.
  É neste quadro que vamos dar início à Revisão do 
Plano Director Municipal (PDM), um PDM voltado 
para o desenvolvimento equilibrado destas três 
vertentes económicas (indústria, turismo e pes-
cas). Queremos aproveitar o novo quadro comu-
nitário para captarmos apoios substanciais para 
as pescas, obras do porto, sustentabilidade dos 
recursos piscatórios, desenvolvimento do turis-
mo, dinamização e afirmação da cidade e de Porto 
Covo. 
  É claro que continuamos com problemas para 
resolver no ambiente, mas estamos a tra-balhar 
com as grandes empresas, entidades locais e o 
Ministério do Ambiente para criarmos as soluções 
ajustadas a esses problemas e outros que surjam 
neste processo de desenvolvimento.

Os pescadores e armadores de Sines continuam a 
confrontar-se com problemas graves, fruto de 

más políticas do Governo e da sua falta de apoio às 
pescas e aos pescadores.
No entanto, é minha convicção que podemos pro-
curar meios para resolver estes proble-mas, de 
modo a que a pesca continue a ser uma actividade 
dinâmica na economia de Sines. Para isso é 
necessário uma cooperação estreita e empenhada 
entre a Câmara, a Associação de Armadores e os 
pescadores de Sines.
  Reafirmo a determinação da Câmara em trabalhar 
com armadores e pescadores na defesa da pesca, 
na procura de meios e na criação de condições 
para desenvolver as actividades da pesca em 
Sines.
  Devemos quebrar o pessimismo e lutar, juntos, 
pelos interesses dos pescadores e pela afirmação 
da pesca em Sines.
  Sublinho o compromisso e o desafio de, juntos, 
Câmara, armadores e pescadores, enfrentarmos 
os reais problemas da pesca, afastarmos as falsas 
questões e procurarmos soluções adequadas, 
não apenas para não deixar morrer a pesca (que 
seguramente não vai morrer), mas para a manter 
em progressivo desenvolvimento e evolução para 
organizações empresariais com gestão dinâmica 
e o reforço associativo.

O ano escolar está a terminar. Nesta data, há mui-
tas centenas de alunos dos vários graus de ensino 
a prestar provas de conclusão do ano lectivo.
  O primeiro ciclo viveu uma experiência com acti-
vidades chamadas de enriquecimento curricular, 
que contribuíram seguramente para um enriqueci-
mento da aprendizagem, de novos conhecimentos 
e um alargamento da vivência e experiências 
novas com a consequente criação de hábitos que 
serão muito úteis às crianças para a continuação 
dos estudos e adaptação à vida de futuros jovens e 
cidadãos com mais aptidões para o trabalho e a 
vida adulta.
  É de fundamental importância o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento destas actividades com pro-
gressivas melhorias e o devido enquadramento. A 
Câmara vai continuar empenhada neste trabalho 
em parceria com o Agrupamento para desenvolver 
a educação das crianças e jovens de Sines. Espero 
que os jovens de Sines tenham bons resultados 
neste ano escolar. Estamos já a trabalhar com o 

Conselho Executivo da Escola Secundária e com o 
Agrupamento para a melhoria das actividades do 
próximo ano lectivo.
  A educação é, para nós, um elemento chave, deci-
sivo para o desenvolvimento dos jovens e da socie-
dade. Por isso vamos empenharmo-nos e investir 
na educação das crianças e dos jovens de Sines.
  Entretanto desejo boas férias aos alunos e profes-
sores de Sines. 

Entramos no Verão e com as habituais grandes rea-
lizações deste período em Sines. No período de 06 a 
18 de Julho vamos realizar a 12.ª edição da festa de 
gastronomia, este ano em plena Avenida Vasco da 
Gama, com um novo cenário mais propício ao con-
vívio e às actividades dos Restaurantes.
  Finda a gastronomia, inicia-se a grande festa da 
música - o FMM em Porto Covo nos dias 20, 21 e 
22 de Julho, e em Sines nos dias 23, 24, 25, 26, 27 
e 28 de Julho, num total de 32 grupos musicais. 
Sines e Porto Covo enchem-se de música e de visi-
tantes. Este 9.º festival será a consagração desta 
grande realização da cultura, do convívio de muitos 
milhares de pessoas e da projecção do nosso con-
celho.
  
A finalizar: uma expressão de profundo reconheci-
mento e sentida homenagem ao José Manuel 
Estelano, que deixou (tristemente) de fazer parte 
dos vivos. Sei e confesso que não tenho palavras 
para expressar a estatura deste homem de tão 
nobre carácter e grandeza de alma; dos homens 
mais simples, nobre e belo que conheci. Um 
homem total e inteiramente dedicado às causas 
nobres: como professor, como autarca, como mili-
tante político; um homem fustigado pelo infortúnio, 
com perdas tão dolorosas e irreparáveis nunca se 
queixou nem protestou pela violência imerecida e 
injusta com que a vida o fustigou. Este homem 
viveu na total dedicação às pessoas, a Sines, a 
quem deu o seu talento com infinita generosidade e 
amor sem nada a pedir. Este homem a quem suces-
sivas gerações de crianças e jovens tanto devem, 
viveu os últimos anos da sua vida num sofrimento 
trágico, partindo prematuramente, ceifado pela 
doença e amargura. Este homem merece a nossa 
admiração e um eterno até sempre, Zé Manel.
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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

Museu reabre em Julho
na Capela da Misericórdia
Até que estejam prontas as obras de recuperação do Castelo, uma selecção do espólio do Museu Arqueológico 
Municipal, entre outras peças, fica disponível para visita na Capela da Misericórdia, a partir de 17 de Julho.

A CAPELA da Misericórdia acolhe, a partir 
de Julho (inauguração dia 17, às 19h00), o 
Museu de Sines, com espólio do Museu 
Arqueológico Municipal 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. 
  “Sines tem um património museológico 
notável - do Tesouro do Gaio às cantarias 
da basílica visigótica (uma das maiores do 
país e até da Península) - que estava até aqui 
na casa do dr. José Miguel da Costa, um edi-
fício privado e sem vocação para este fim. 
Por isso, adaptámos a Capela da Misericór-
dia para receber este núcleo do museu, até 
que as obras no Castelo estejam concluí-
das”, explica Manuel Coelho, presidente da 
Câmara Municipal de Sines.
  Na Capela poderemos ver 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 
culturais, destacando-se peças provenientes 
de localizações geográficas diversas ou onde 
são patentes por vezes influências de dis-
tantes universos culturais, sendo de desta-
car o papel de Vasco da Gama. 

Obras no Castelo em concurso público
Aprovado o projecto do Castelo pelo 
IPPAR (Instituto Português do Património 
Arquitectónico) e a candidatura para o co-
financiamento das obras pelo Programa 
Operacional da Cultura, encontram-se já 
em curso os trabalhos arqueológicos neces-
sários para a abertura da nova porta, 
enquanto decorre o concurso público para 

adjudicação da empreitada de recuperação 
dos edifícios existentes no interior.
  No espaço museológico da Capela podere-
mos acompanhar o andamento dos traba-
lhos, ficando patente uma das telas dos tec-
tos da Alcáçova que já se encontra devida-
mente restaurada, bem como algumas peças 
provenientes das escavações recentes, espe-
cialmente algumas pedras lavradas da época 
visigótica que nunca foram mostradas ao 

público. Durante os últimos anos, a autar-
quia tem procedido ao estudo, conservação 
e restauro das suas colecções, tendo já sido 
intervencionadas dezenas de peças cujo esta-
do de degradação inspirava cuidados.
  O projecto do museu irá extravasar as mura-
lhas do Castelo, sendo um ponto de partida 
para compreender e visitar todo o concelho, 
com destaque para as diversas estações 
arqueológicas, cujo espólio apresenta, os 

principais monumentos ou os simples luga-
res que guardam memórias. Para este efeito 
serão instalados painéis informativos e será 
editado um guia.
  Paralelamente, o museu tem desenvolvido 
esforços para completar as suas colecções, 
especialmente no que diz respeito à memória 
do século XX, contando já com a doação dos 
móveis e do revestimento de azulejos da mer-
cearia “A Portuguesa”, de inícios do século 
XX, e da pintura mural da antiga estação da 
rodoviária, datada de 1952, bem como de 
diversos objectos ligados à pesca. O contri-
buto da população é encarado como funda-
mental para, através do museu, ajudar a con-
servar a memória colectiva de Sines.

Museu com núcleos por toda a cidade
Concluídas as obras no Castelo, o espólio da 
Capela - sobretudo arqueológico - será trans-
ferido para a Alcáçova, onde também será ins-
talada a Casa-Museu Vasco da Gama, numa 
obra a concluir até 2009.
  Manuel Coelho considera que, no futuro, o 
museu de Sines deverá ter um carácter poli-
nucleado, com “uma expressão significativa 
em toda a cidade”.
  “O futuro museu deve ter três áreas funda-
mentais, distribuídas por espaços próprios: a 
arqueologia e Casa-Museu Vasco da Gama, 
no Castelo; um núcleo para a etnografia e 
actividades económicas como a agricultura e 
a cortiça; e um museu do mar, que espero que 
se faça com a colaboração da Administração 
do Porto de Sines. No contexto de uma cida-
de que se pretende afirmar pela cultura, deve-
mos também apostar num reforço da arte 
pública - em que Sines é pobre, e que pode 
beneficiar de um programa de residências 
artísticas - e na criação de um pólo forte de 
arte contemporânea”.

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
Taxas e Licenças | Dias úteis, 9h00-15h30
Águas - DOA | 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 21 de Junho e 19 de Julho.

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 de Apoio aos Órgãos Municipais (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.

Capela da Misericórdia

Arrecada (Tesouro do Gaio) Trabalhos arqueológicos preparatórios da abertura da nova porta do Castelo

Comemorámos os 25 Anos da Luta dos 
Pescadores e da população de Sines, que em 
Maio de 1982 paralisaram as actividades econó-
micas na cidade e bloquearam as entradas no 
Porto de Sines, em protesto contra a incúria do 
Governo de não pôr a ETAR a funcionar e, em con-
sequência, provocar um desastre ambiental nas 
águas dos nossos mares, com a morte do peixe e 
a ameaça da morte das actividades da pesca em 
Sines.
  Passados 25 anos, Sines vive uma situação mui-
to diferente e melhor que em 1982. Sines passou 
de uma vila piscatória a um centro urbano desen-
volvido, com muito melhores equipamentos na 
educação, desporto, cultura e uma cidade atracti-
va com uma qualidade de vida diferente e superior 
a qualquer cidade ou centro urbano da região.
  Estas mudanças são o resultado do desenvolvi-
mento do complexo portuário e industrial; dos 
investimentos feitos na melhoria do ambiente; no 
trabalho da Câmara na qualificação da cidade e 
nos investimentos na habitação, escolas, piscina, 
Centro de Artes, apoio ao desporto, à educação, 
à cultura e à integração das comunidades étnicas.
  Hoje a legislação é muito mais exigente e as 
empresas investiram na redução da poluição e na 
melhoria do ambiente. Este novo quadro do Sines 
actual foi razoavelmente espelhado na conferên-
cia sobre o ambiente realizada dia 6 de Junho de 
2007 no Auditório do Centro de Artes, na qual par-
ticiparam as grandes empresas, a laborar em 
Sines, as entidades públicas e as Universidades 
(Évora, Algarve e Instituto Superior Técnico). Na 
conferência, as empresas apresentaram os 
investimentos feitos na redução da poluição e nas 
perspectivas de melhorias previstas nos próxi-
mos anos para reduzir a poluição. As universida-
des demonstraram o seu interesse e capacidade 
para intervir com estudos e propostas de solu-
ções para os problemas do ambiente e a garantia 
na sustentabilidade dos processos de desenvol-
vimento de Sines.
  Vivemos num novo quadro de mais conheci-
mento dos problemas, de mais diálogo e estabe-
lecimento de compromissos entre as grandes 
empresas e a Câmara, de trabalho em parcerias, 
na procura de boas soluções para os problemas.
  Sines está a preparar-se para um novo ciclo de 

desenvolvimento com perspectivas de grandes 
investimentos produtivos. Estamos a trabalhar 
para atrair grandes investimentos em actividades 
económicas diversificadas que rompam o anterior 
ciclo da energia do petróleo e do carvão. 
Pretendemos atrair a Sines novas indústrias que 
criem mais empregos e dinamizem a economia 
local.
  Queremos um desenvolvimento económico que 
garanta o equilíbrio com a compatibilização das 
indústrias, da pesca e do turismo, com activida-
des económicas relevantes na produção da rique-
za.
  É neste quadro que vamos dar início à Revisão do 
Plano Director Municipal (PDM), um PDM voltado 
para o desenvolvimento equilibrado destas três 
vertentes económicas (indústria, turismo e pes-
cas). Queremos aproveitar o novo quadro comu-
nitário para captarmos apoios substanciais para 
as pescas, obras do porto, sustentabilidade dos 
recursos piscatórios, desenvolvimento do turis-
mo, dinamização e afirmação da cidade e de Porto 
Covo. 
  É claro que continuamos com problemas para 
resolver no ambiente, mas estamos a tra-balhar 
com as grandes empresas, entidades locais e o 
Ministério do Ambiente para criarmos as soluções 
ajustadas a esses problemas e outros que surjam 
neste processo de desenvolvimento.

Os pescadores e armadores de Sines continuam a 
confrontar-se com problemas graves, fruto de 

más políticas do Governo e da sua falta de apoio às 
pescas e aos pescadores.
No entanto, é minha convicção que podemos pro-
curar meios para resolver estes proble-mas, de 
modo a que a pesca continue a ser uma actividade 
dinâmica na economia de Sines. Para isso é 
necessário uma cooperação estreita e empenhada 
entre a Câmara, a Associação de Armadores e os 
pescadores de Sines.
  Reafirmo a determinação da Câmara em trabalhar 
com armadores e pescadores na defesa da pesca, 
na procura de meios e na criação de condições 
para desenvolver as actividades da pesca em 
Sines.
  Devemos quebrar o pessimismo e lutar, juntos, 
pelos interesses dos pescadores e pela afirmação 
da pesca em Sines.
  Sublinho o compromisso e o desafio de, juntos, 
Câmara, armadores e pescadores, enfrentarmos 
os reais problemas da pesca, afastarmos as falsas 
questões e procurarmos soluções adequadas, 
não apenas para não deixar morrer a pesca (que 
seguramente não vai morrer), mas para a manter 
em progressivo desenvolvimento e evolução para 
organizações empresariais com gestão dinâmica 
e o reforço associativo.

O ano escolar está a terminar. Nesta data, há mui-
tas centenas de alunos dos vários graus de ensino 
a prestar provas de conclusão do ano lectivo.
  O primeiro ciclo viveu uma experiência com acti-
vidades chamadas de enriquecimento curricular, 
que contribuíram seguramente para um enriqueci-
mento da aprendizagem, de novos conhecimentos 
e um alargamento da vivência e experiências 
novas com a consequente criação de hábitos que 
serão muito úteis às crianças para a continuação 
dos estudos e adaptação à vida de futuros jovens e 
cidadãos com mais aptidões para o trabalho e a 
vida adulta.
  É de fundamental importância o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento destas actividades com pro-
gressivas melhorias e o devido enquadramento. A 
Câmara vai continuar empenhada neste trabalho 
em parceria com o Agrupamento para desenvolver 
a educação das crianças e jovens de Sines. Espero 
que os jovens de Sines tenham bons resultados 
neste ano escolar. Estamos já a trabalhar com o 

Conselho Executivo da Escola Secundária e com o 
Agrupamento para a melhoria das actividades do 
próximo ano lectivo.
  A educação é, para nós, um elemento chave, deci-
sivo para o desenvolvimento dos jovens e da socie-
dade. Por isso vamos empenharmo-nos e investir 
na educação das crianças e dos jovens de Sines.
  Entretanto desejo boas férias aos alunos e profes-
sores de Sines. 

Entramos no Verão e com as habituais grandes rea-
lizações deste período em Sines. No período de 06 a 
18 de Julho vamos realizar a 12.ª edição da festa de 
gastronomia, este ano em plena Avenida Vasco da 
Gama, com um novo cenário mais propício ao con-
vívio e às actividades dos Restaurantes.
  Finda a gastronomia, inicia-se a grande festa da 
música - o FMM em Porto Covo nos dias 20, 21 e 
22 de Julho, e em Sines nos dias 23, 24, 25, 26, 27 
e 28 de Julho, num total de 32 grupos musicais. 
Sines e Porto Covo enchem-se de música e de visi-
tantes. Este 9.º festival será a consagração desta 
grande realização da cultura, do convívio de muitos 
milhares de pessoas e da projecção do nosso con-
celho.
  
A finalizar: uma expressão de profundo reconheci-
mento e sentida homenagem ao José Manuel 
Estelano, que deixou (tristemente) de fazer parte 
dos vivos. Sei e confesso que não tenho palavras 
para expressar a estatura deste homem de tão 
nobre carácter e grandeza de alma; dos homens 
mais simples, nobre e belo que conheci. Um 
homem total e inteiramente dedicado às causas 
nobres: como professor, como autarca, como mili-
tante político; um homem fustigado pelo infortúnio, 
com perdas tão dolorosas e irreparáveis nunca se 
queixou nem protestou pela violência imerecida e 
injusta com que a vida o fustigou. Este homem 
viveu na total dedicação às pessoas, a Sines, a 
quem deu o seu talento com infinita generosidade e 
amor sem nada a pedir. Este homem a quem suces-
sivas gerações de crianças e jovens tanto devem, 
viveu os últimos anos da sua vida num sofrimento 
trágico, partindo prematuramente, ceifado pela 
doença e amargura. Este homem merece a nossa 
admiração e um eterno até sempre, Zé Manel.
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PRAIA Vasco da Gama, São Torpes, Mor-
gavel, Vale Figueiros (Vieirinha), Praia 
Grande de Porto Covo e Ilha do Pesseguei-
ro obtiveram o galardão Bandeira Azul da 
Europa (BAE) 2007, o que significa que 
todas as praias candidatadas pelo municí-
pio foram distinguidas pelo galardão. A Pra-
ia Vasco da Gama, a grande novidade no 
conjunto, recebeu, dia 1 de Junho, a ceri-
mónia oficial do hastear da primeira Ban-
deira Azul em Portugal.
  No acto, Lídia Sequeira, presidente da 
Administração do Porto de Sines, regozi-
jou-se pela atribuição de uma bandeira azul 
a uma praia localizada num porto com fun-
ções industriais e considerou o facto “um 
sinal do empenho da APS” no sentido de 
tornar a praia “amiga do ambiente”.
  Nos 20 anos do galardão, José Archer, pre-
sidente da Associação Bandeira Azul da 
Europa, salientou a melhoria que se regis-
tou ao longo das últimas duas décadas nas 
condições nas praias e na consciência das 
pessoas perante a faixa costeira.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara 

Praias de Sines com
qualidade reconhecida
Sines tem seis praias com Bandeira Azul em 2007, sendo a maior novidade a Praia Vasco da Gama. Quatro delas foram 
também consideradas “praias de ouro” pela Quercus. 

Municipal de Sines, disse que a quantidade  
de bandeiras azuis no concelho certifica a 
boa qualidade desta costa e é “importante 

para a imagem de Sines”, esperando que este 
sucesso constitua um sinal positivo para 
uma cada vez melhor compatibilização 
entre indústria, pesca e turismo.

Marisa Santos: “Bandeiras simbolizam 
equilíbrio ambiental da costa”
Para Marisa Santos, vereadora do Turismo 
na Câmara Municipal de Sines, este é um 
excelente resultado, sinónimo da qualidade 
das praias de Sines a nível europeu: "Os cri-
térios ambientais, de segurança e de confor-
to para a selecção das praias a galardoar com 
a BAE são bastante rígidos e exigentes, pelo 
que a sua atribuição a todas as praias candi-
datadas no concelho de Sines é para nós mui-
to importante, simbolizando o equilíbrio 
ambiental da nossa costa em todas as suas 
vertentes. Além disso, esta é mais uma prova 
de que Sines e Porto Covo têm capacidade 
para se afirmar como destinos turísticos de 
grande qualidade, a consolidar no país e no 
mundo".
  Marisa Santos realça ainda a reconquista da 
BAE na Praia Grande de Porto Covo, bem 

como a obtenção do galardão pela Praia Vas-
co da Gama. "Em relação à Praia Grande de 
Porto Covo, trata-se de uma reposição da ver-
dade, já que esta praia nos havia sido injusta-
mente retirada na passada época balnear, por 
critérios meramente administrativos, uma 
situação contra o qual a CMS se manifestou 
publicamente. Na Praia Vasco da Gama este é 
um galardão que muito nos orgulha pelas liga-
ções históricas e afectivas a ela".

Praias azuis e também “de ouro”
Além das bandeiras azuis, quatro praias de 
Sines foram consideradas “praias de ouro” 
pela Quercus - Associação Nacional de Con-
servação da Natureza: Praia Grande de Porto 
Covo, Praia da Ilha do Pessegueiro, Praia de 
São Torpes e Praia Vasco da Gama. As praias 
de ouro (196 em todo o país) são as que, nos 
últimos cinco anos (2002-2006) tiveram a 
qualidade água classificada sempre como boa 
e na época balnear de 2006 tiveram sempre 
análises boas, sendo os critérios da Quercus 
neste parâmetro ainda mais exigentes que os 
da própria Bandeira Azul.

Mostra Gastronómica 2007
desce à Avenida da Praia
A Mostra 2007 tem um novo local de realização (Avenida Vasco da Gama) e uma maior 
preocupação em mostrar a verdadeira tradição da gastronomia sineense.

A MOSTRA Gastronómica “Sines, Alente-
jo à Mesa” 2007 realiza-se, entre 6 e 15 de 
Julho, numa estrutura criada especifica-
mente para o evento na Av. Vasco da Gama. 
  “A mostra passa a ser realizada no espaço 
privilegiado que é a Avenida, com um palco 

montado a partir da praia e que é comum a 
todos os expositores, tornando desta forma 
o espaço da realização não só mais atractivo 
como também de melhor acessibilidade”, 
justifica Marisa Santos, vereadora com com-
petência sobre a área do turismo. “Conside-

rando que a nossa gastronomia é constituí-
da à base de produtos do mar, pensamos ser 
da maior importância esta abertura total do 
espaço, tendo o mar como horizonte, no sen-
tido em que este é também a fonte do que de 
melhor existe no concelho”, acrescenta.
  Além da mudança de local, vai procurar-se 
que a mostra seja mais próxima dos valores 
específicos da gastronomia de Sines: “Existe 
também uma tentativa mais visível de que 
os pratos apresentados na mostra sejam o 
mais tradicionais possível e que sejam tam-
bém representativos dos pratos que os expo-
sitores comercializam nos seus próprios esta-
belecimentos”, afirma a vereadora.
  A mostra 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 Arma-
dores da Pesca Artesanal e de Cerco do Sudo-
este Alentejano e Costa Vicentina.
  A mostra terá animação cultural e realiza-
se o concurso “Melhor Prato de Sardinha”.

CMS reforça 
materiais 
de promoção 
turística

A CÂMARA Municipal de Sines disponibili-
za a partir de Junho, através dos postos de 
turismo e de outros meios, novos materiais 
impressos de promoção turística. O pacote 
inclui uma brochura de caracterização da 
oferta turística do concelho, um desdobrável 
com as cinco razões mais fortes para visitar 
Sines, um suporte com mapas da cidade, 
Porto Covo, concelho e acessos, e um peque-
no guia de oferta, com contactos e informa-
ções úteis. O novo material turístico teve um 
custo de 28 mil euros e foi co-financiado pelo 
programa PIC Leader + “Alentejo Litoral”, 
com a participação da ADL - Associação de 
Desenvolvimento do Litoral Alentejano, 
FEOGA - Orientação, Portugal em Acção e 
Ministério da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas.

Contas 2006
aprovadas
A execução do orçamento, nomeadamente na 
componente investimento, ficou abaixo do esperado. Mas 
a dívida registou uma evolução positiva.

A CÂMARA Municipal de Sines, na sua 
reunião de 14 de Abril, e a Assembleia, na 
sessão de 31 de Maio, votaram favoravel-
mente, por maioria, a Prestação de Contas 
2006. 
  Num orçamento fixado em 41,3 milhões 
de euros, realizaram-se 40,24 por cento das 
receitas e 39,51% das despesas. A execução 
foi maior na rubrica corrente (72,89 por 
cento nas receitas e 59,81% nas despesas) e 
mais baixa na rubrica capital (15,94% nas 
receitas e 21,76% nas despesas). O saldo de 
gerência foi positivo na rubrica corrente (ar-
recadou-se mais 1,3 milhões de euros do 
que se gastou), ao contrário da rubrica capi-
tal (onde se investiu mais 1 milhão de euros 
do que entrou nos cofres da Câmara Muni-
cipal de Sines). 

Dívida desce meio milhão, mas falta 
de receitas trava novo investimento
Em termos globais, o saldo da gerência de 
2006 é positivo no valor de 305 mil euros, 
mas o saldo que transita para a gerência de 
2007 é negativo (menos 460,6 mil euros), 
dado que o que transitara de 2005 tinha um 
valor negativo de 765,6 mil euros.
  Nas despesas correntes, de registar, em rela-
ção a 2005, a descida das aquisições de bens 
e serviços em 14,51% (o que traduz uma 
poupança de cerca de 500 mil euros) e a 
subida das despesas com pessoal em 9,75% 
(mais cerca de 600 mil euros). As despesas 
com juros e outros encargos subiram 
36,96% (mais 120 mil euros que em 2005). 
  De notar que receitas correntes financia-
ram algumas despesas de capital e uma par-
te da poupança corrente serviu também 
para pagamento de operações de tesouraria. 
  O endividamento a curto prazo fixou-se 
em 19,5 milhões de euros, menos 300 mil 
euros que em 2005. A dívida a longo prazo 
registou o valor de 5,5 milhões de euros, bai-
xando 200 mil euros em relação ao ano de 
2006.
  
Presidente: autarquia tem meios
para ultrapassar crise financeira
Na reunião de 14 de Abril, o presidente da 
Câmara, Manuel Coelho, assumiu a crise 
financeira, mas considerou que a situação  
da Câmara não é motivo de “alarme”, pos-
suindo a autarquia, no seu entender, “meios 
para a ultrapassar”, quer através da conten-
ção de despesas correntes, mediante a reali-
zação de um plano de poupança, em elabo-
ração, quer através de uma melhoria das fon-
tes de receita.
  O presidente justificou a situação finance-
ira vivida com três razões: “os investimentos 
realizados no período 2000-2005 em obras 

de fundamental importância para o muni-
cípio” nas mais diferentes áreas, num mon-
tante total de 30 milhões de euros; a “redu-
zida comparticipação financeira por parte 
da Administração Central” (dos 70% espe-
rados, apenas se concretizaram cerca de 20); 
e a crise económica do país, que dificultou a 
realização das receitas previstas na venda de 
património (dos 13 milhões de euros pre-
vistos no Orçamento de 2005, apenas se rea-
lizou a venda de 1 milhão). 
 “Apesar de tudo isto, as grandes obras [na 
qualificação urbana, na educação, na habi-
tação, na cultura, no desporto] importan-
tíssimas e indispensáveis à satisfação das 
necessidades da população e do desenvolvi-
mento do município estão feitas e ao servi-
ço da população”, afirmou.
  Na sua declaração de voto, os vereadores 
socialistas, Carlos Silva e Nuno Mascare-
nhas, justificaram a votação desfavorável 
das contas com as seguintes razões: a transi-
ção para a gerência de 2007 de um saldo 
negativo de 460 597 euros; um montante 
de dívida da Câmara, que, de acordo com o 
seu entendimento, “torna irrealista o cum-
primento dos investimentos previstos no 
plano plurianual” e “continua a colocar o 
município de Sines nos mais endividados 
do país”; o aumento dos juros suportados 
pelo município; o crescimento de 9,75% 
das despesas de pessoal; e “uma fraquíssima 
execução das Grandes Opções do Plano 
para o ano de 2006, tendo-se executado ape-
nas 17,66% do que foi prometido”. 
  Na sessão da Assembleia Municipal, o vere-
ador com competência na área financeira, 
Albino Roque, destacou como principais 
notas positivas das contas o saldo de gerên-
cia positivo em 305 mil euros, a aplicação 
de receitas correntes em despesas de investi-
mento e o esforço realizado para diminuir 
os atrasos no pagamento das operações de 
tesouraria.
  O deputado socialista Idalino José justifi-
cou a votação contra da sua força política às 
contas com o “empolamento” que conside-
ra existir na elaboração do orçamento, tra-
duzido na “disparidade entre o orçamenta-
do e o executado”.
 Manuel Coelho assinalou que, se tivesse 
sido incluída nas contas, a Alameda da Paz 
(1 milhão euros) teria tido um impacto posi-
tivo na execução orçamental, e disse que a 
autarquia “continua a honrar compromis-
sos com as colectividades e a fazer um esfor-
ço para pagar atempadamente aos fornece-
dores, em especial os locais”.
  
Contas completas disponíveis no site munici-
pal:  www.mun-sines.pt.

Câmara vai ter 
nova estrutura 
A elevação do planeamento e urbanismo a departamento e 
a sua ligação ao ambiente é a principal novidade do novo 
Regulamento Interno dos Serviços Municipais.

OS SERVIÇOS da Câmara Municipal de 
Sines vão ter uma nova estrutura, mais ade-
quada ao seu bom funcionamento, à gestão 
por objectivos e ao novo sistema de avalia-
ção da Função Pública (SIADAP), em fase 
de implementação. O Regulamento Interno 
dos Serviços Municipais, onde se fixa o novo 
organograma da Câmara e as competências 
dos vários departamentos, divisões, servi-
ços, sectores e gabinetes, foi aprovado pela 
Câmara, dia 28 de Maio, e pela Assembleia 
Municipal, dia 31 de Maio.
  “O actual regulamento da Câmara, já com 
seis anos, revela insuficiências, deficiências e 
desajustamentos que precisam de ser corri-
gidos. Além disso, a nova gestão por objecti-
vos, com o sistema de avaliação de desempe-
nho que lhe está associado, impõe um orga-
nograma camarário que melhor reflicta a 
dinâmica e organização da CMS. A propos-
ta aprovada vai no sentido de simplificar, 
racionalizar e agregar, eliminando 21 servi-
ços e criando 12 novos, para um melhor uso 
dos recursos e um melhor serviço à popula-
ção”, justifica o presidente da Câmara Muni-
cipal de Sines, Manuel Coelho.

Novo departamento para território
Uma das principais inovações da nova estru-
tura é a criação do Departamento de Ambi-
ente, Planeamento e Urbanismo (DAPU), 
que permite uma melhor coordenação entre 
planeamento e gestão urbanística e uma mai-
or proximidade com a área do ambiente, 
que se autonomiza num serviço próprio, 
independente dos serviços urbanos.
  “Esta área tem uma importância muito rele-
vante e nós entendemos que as anteriores 
divisões devem ser rematadas num departa-
mento dotado de meios e condições para 

um desempenho mais racional e dinâmico. A 
entrada do ambiente neste departamento é 
uma decisão lógica, porque, do ponto de vis-
ta estratégico, ele está intimamente ligado às 
questões do ordenamento e gestão urbanísti-
ca do território”, justifica Manuel Coelho.
  Em virtude da saída do ambiente para a área 
do planeamento, o Departamento de Obras 
e Ambiente passa a chamar-se Departamento 
de Obras e Serviços Urbanos (DOSU), que, 
por sua vez, fica dotado de um Gabinete de 
Controlo de Qualidade da Água.

Arquivo unificado
Na área da Administração e Finanças, a 
mudança mais visível é a extinção da Secção 
de Taxas e Licenças, ficando as suas funções 
distribuídas por outros serviços, como a ges-
tão urbanística, a fiscalização, a protecção 
civil, etc., evitando-se a duplicação de tarefas. 
  É criado um notariado privativo, directa-
mente dependente do presidente da Câmara.
  O Arquivo Municipal, no contexto da cria-
ção do novo Arquivo Arnaldo Soledade e do 
reforço dos recursos humanos na área, come-
ça a ser gerido em conjunto com o Arquivo 
histórico, para mais segurança e coerência na 
conservação dos documentos e modernidade 
na forma da sua divulgação.
  O trabalho de comunicação e atendimento 
da Câmara Municipal de Sines passa a ser 
coordenado ao nível da divisão. A nova Divi-
são de Comunicação compreende o Serviço 
de Informação, Divulgação e Imagem (com 
funções semelhantes ao actual Gabinete de 
Informação e Relações Públicas) e um Servi-
ço de Atendimento desdobrado em várias ins-
talações municipais.
  O novo regulamento entrará em vigor após 
publicação em Diário da República. 

Edifício dos Paços do Concelho

Praia Vasco da Gama

Praia Grande de Porto Covo

Desenho do recinto da Mostra 2007
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PRAIA Vasco da Gama, São Torpes, Mor-
gavel, Vale Figueiros (Vieirinha), Praia 
Grande de Porto Covo e Ilha do Pesseguei-
ro obtiveram o galardão Bandeira Azul da 
Europa (BAE) 2007, o que significa que 
todas as praias candidatadas pelo municí-
pio foram distinguidas pelo galardão. A Pra-
ia Vasco da Gama, a grande novidade no 
conjunto, recebeu, dia 1 de Junho, a ceri-
mónia oficial do hastear da primeira Ban-
deira Azul em Portugal.
  No acto, Lídia Sequeira, presidente da 
Administração do Porto de Sines, regozi-
jou-se pela atribuição de uma bandeira azul 
a uma praia localizada num porto com fun-
ções industriais e considerou o facto “um 
sinal do empenho da APS” no sentido de 
tornar a praia “amiga do ambiente”.
  Nos 20 anos do galardão, José Archer, pre-
sidente da Associação Bandeira Azul da 
Europa, salientou a melhoria que se regis-
tou ao longo das últimas duas décadas nas 
condições nas praias e na consciência das 
pessoas perante a faixa costeira.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara 

Praias de Sines com
qualidade reconhecida
Sines tem seis praias com Bandeira Azul em 2007, sendo a maior novidade a Praia Vasco da Gama. Quatro delas foram 
também consideradas “praias de ouro” pela Quercus. 

Municipal de Sines, disse que a quantidade  
de bandeiras azuis no concelho certifica a 
boa qualidade desta costa e é “importante 

para a imagem de Sines”, esperando que este 
sucesso constitua um sinal positivo para 
uma cada vez melhor compatibilização 
entre indústria, pesca e turismo.

Marisa Santos: “Bandeiras simbolizam 
equilíbrio ambiental da costa”
Para Marisa Santos, vereadora do Turismo 
na Câmara Municipal de Sines, este é um 
excelente resultado, sinónimo da qualidade 
das praias de Sines a nível europeu: "Os cri-
térios ambientais, de segurança e de confor-
to para a selecção das praias a galardoar com 
a BAE são bastante rígidos e exigentes, pelo 
que a sua atribuição a todas as praias candi-
datadas no concelho de Sines é para nós mui-
to importante, simbolizando o equilíbrio 
ambiental da nossa costa em todas as suas 
vertentes. Além disso, esta é mais uma prova 
de que Sines e Porto Covo têm capacidade 
para se afirmar como destinos turísticos de 
grande qualidade, a consolidar no país e no 
mundo".
  Marisa Santos realça ainda a reconquista da 
BAE na Praia Grande de Porto Covo, bem 

como a obtenção do galardão pela Praia Vas-
co da Gama. "Em relação à Praia Grande de 
Porto Covo, trata-se de uma reposição da ver-
dade, já que esta praia nos havia sido injusta-
mente retirada na passada época balnear, por 
critérios meramente administrativos, uma 
situação contra o qual a CMS se manifestou 
publicamente. Na Praia Vasco da Gama este é 
um galardão que muito nos orgulha pelas liga-
ções históricas e afectivas a ela".

Praias azuis e também “de ouro”
Além das bandeiras azuis, quatro praias de 
Sines foram consideradas “praias de ouro” 
pela Quercus - Associação Nacional de Con-
servação da Natureza: Praia Grande de Porto 
Covo, Praia da Ilha do Pessegueiro, Praia de 
São Torpes e Praia Vasco da Gama. As praias 
de ouro (196 em todo o país) são as que, nos 
últimos cinco anos (2002-2006) tiveram a 
qualidade água classificada sempre como boa 
e na época balnear de 2006 tiveram sempre 
análises boas, sendo os critérios da Quercus 
neste parâmetro ainda mais exigentes que os 
da própria Bandeira Azul.

Mostra Gastronómica 2007
desce à Avenida da Praia
A Mostra 2007 tem um novo local de realização (Avenida Vasco da Gama) e uma maior 
preocupação em mostrar a verdadeira tradição da gastronomia sineense.

A MOSTRA Gastronómica “Sines, Alente-
jo à Mesa” 2007 realiza-se, entre 6 e 15 de 
Julho, numa estrutura criada especifica-
mente para o evento na Av. Vasco da Gama. 
  “A mostra passa a ser realizada no espaço 
privilegiado que é a Avenida, com um palco 

montado a partir da praia e que é comum a 
todos os expositores, tornando desta forma 
o espaço da realização não só mais atractivo 
como também de melhor acessibilidade”, 
justifica Marisa Santos, vereadora com com-
petência sobre a área do turismo. “Conside-

rando que a nossa gastronomia é constituí-
da à base de produtos do mar, pensamos ser 
da maior importância esta abertura total do 
espaço, tendo o mar como horizonte, no sen-
tido em que este é também a fonte do que de 
melhor existe no concelho”, acrescenta.
  Além da mudança de local, vai procurar-se 
que a mostra seja mais próxima dos valores 
específicos da gastronomia de Sines: “Existe 
também uma tentativa mais visível de que 
os pratos apresentados na mostra sejam o 
mais tradicionais possível e que sejam tam-
bém representativos dos pratos que os expo-
sitores comercializam nos seus próprios esta-
belecimentos”, afirma a vereadora.
  A mostra 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 Arma-
dores da Pesca Artesanal e de Cerco do Sudo-
este Alentejano e Costa Vicentina.
  A mostra terá animação cultural e realiza-
se o concurso “Melhor Prato de Sardinha”.

CMS reforça 
materiais 
de promoção 
turística

A CÂMARA Municipal de Sines disponibili-
za a partir de Junho, através dos postos de 
turismo e de outros meios, novos materiais 
impressos de promoção turística. O pacote 
inclui uma brochura de caracterização da 
oferta turística do concelho, um desdobrável 
com as cinco razões mais fortes para visitar 
Sines, um suporte com mapas da cidade, 
Porto Covo, concelho e acessos, e um peque-
no guia de oferta, com contactos e informa-
ções úteis. O novo material turístico teve um 
custo de 28 mil euros e foi co-financiado pelo 
programa PIC Leader + “Alentejo Litoral”, 
com a participação da ADL - Associação de 
Desenvolvimento do Litoral Alentejano, 
FEOGA - Orientação, Portugal em Acção e 
Ministério da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas.

Contas 2006
aprovadas
A execução do orçamento, nomeadamente na 
componente investimento, ficou abaixo do esperado. Mas 
a dívida registou uma evolução positiva.

A CÂMARA Municipal de Sines, na sua 
reunião de 14 de Abril, e a Assembleia, na 
sessão de 31 de Maio, votaram favoravel-
mente, por maioria, a Prestação de Contas 
2006. 
  Num orçamento fixado em 41,3 milhões 
de euros, realizaram-se 40,24 por cento das 
receitas e 39,51% das despesas. A execução 
foi maior na rubrica corrente (72,89 por 
cento nas receitas e 59,81% nas despesas) e 
mais baixa na rubrica capital (15,94% nas 
receitas e 21,76% nas despesas). O saldo de 
gerência foi positivo na rubrica corrente (ar-
recadou-se mais 1,3 milhões de euros do 
que se gastou), ao contrário da rubrica capi-
tal (onde se investiu mais 1 milhão de euros 
do que entrou nos cofres da Câmara Muni-
cipal de Sines). 

Dívida desce meio milhão, mas falta 
de receitas trava novo investimento
Em termos globais, o saldo da gerência de 
2006 é positivo no valor de 305 mil euros, 
mas o saldo que transita para a gerência de 
2007 é negativo (menos 460,6 mil euros), 
dado que o que transitara de 2005 tinha um 
valor negativo de 765,6 mil euros.
  Nas despesas correntes, de registar, em rela-
ção a 2005, a descida das aquisições de bens 
e serviços em 14,51% (o que traduz uma 
poupança de cerca de 500 mil euros) e a 
subida das despesas com pessoal em 9,75% 
(mais cerca de 600 mil euros). As despesas 
com juros e outros encargos subiram 
36,96% (mais 120 mil euros que em 2005). 
  De notar que receitas correntes financia-
ram algumas despesas de capital e uma par-
te da poupança corrente serviu também 
para pagamento de operações de tesouraria. 
  O endividamento a curto prazo fixou-se 
em 19,5 milhões de euros, menos 300 mil 
euros que em 2005. A dívida a longo prazo 
registou o valor de 5,5 milhões de euros, bai-
xando 200 mil euros em relação ao ano de 
2006.
  
Presidente: autarquia tem meios
para ultrapassar crise financeira
Na reunião de 14 de Abril, o presidente da 
Câmara, Manuel Coelho, assumiu a crise 
financeira, mas considerou que a situação  
da Câmara não é motivo de “alarme”, pos-
suindo a autarquia, no seu entender, “meios 
para a ultrapassar”, quer através da conten-
ção de despesas correntes, mediante a reali-
zação de um plano de poupança, em elabo-
ração, quer através de uma melhoria das fon-
tes de receita.
  O presidente justificou a situação finance-
ira vivida com três razões: “os investimentos 
realizados no período 2000-2005 em obras 

de fundamental importância para o muni-
cípio” nas mais diferentes áreas, num mon-
tante total de 30 milhões de euros; a “redu-
zida comparticipação financeira por parte 
da Administração Central” (dos 70% espe-
rados, apenas se concretizaram cerca de 20); 
e a crise económica do país, que dificultou a 
realização das receitas previstas na venda de 
património (dos 13 milhões de euros pre-
vistos no Orçamento de 2005, apenas se rea-
lizou a venda de 1 milhão). 
 “Apesar de tudo isto, as grandes obras [na 
qualificação urbana, na educação, na habi-
tação, na cultura, no desporto] importan-
tíssimas e indispensáveis à satisfação das 
necessidades da população e do desenvolvi-
mento do município estão feitas e ao servi-
ço da população”, afirmou.
  Na sua declaração de voto, os vereadores 
socialistas, Carlos Silva e Nuno Mascare-
nhas, justificaram a votação desfavorável 
das contas com as seguintes razões: a transi-
ção para a gerência de 2007 de um saldo 
negativo de 460 597 euros; um montante 
de dívida da Câmara, que, de acordo com o 
seu entendimento, “torna irrealista o cum-
primento dos investimentos previstos no 
plano plurianual” e “continua a colocar o 
município de Sines nos mais endividados 
do país”; o aumento dos juros suportados 
pelo município; o crescimento de 9,75% 
das despesas de pessoal; e “uma fraquíssima 
execução das Grandes Opções do Plano 
para o ano de 2006, tendo-se executado ape-
nas 17,66% do que foi prometido”. 
  Na sessão da Assembleia Municipal, o vere-
ador com competência na área financeira, 
Albino Roque, destacou como principais 
notas positivas das contas o saldo de gerên-
cia positivo em 305 mil euros, a aplicação 
de receitas correntes em despesas de investi-
mento e o esforço realizado para diminuir 
os atrasos no pagamento das operações de 
tesouraria.
  O deputado socialista Idalino José justifi-
cou a votação contra da sua força política às 
contas com o “empolamento” que conside-
ra existir na elaboração do orçamento, tra-
duzido na “disparidade entre o orçamenta-
do e o executado”.
 Manuel Coelho assinalou que, se tivesse 
sido incluída nas contas, a Alameda da Paz 
(1 milhão euros) teria tido um impacto posi-
tivo na execução orçamental, e disse que a 
autarquia “continua a honrar compromis-
sos com as colectividades e a fazer um esfor-
ço para pagar atempadamente aos fornece-
dores, em especial os locais”.
  
Contas completas disponíveis no site munici-
pal:  www.mun-sines.pt.

Câmara vai ter 
nova estrutura 
A elevação do planeamento e urbanismo a departamento e 
a sua ligação ao ambiente é a principal novidade do novo 
Regulamento Interno dos Serviços Municipais.

OS SERVIÇOS da Câmara Municipal de 
Sines vão ter uma nova estrutura, mais ade-
quada ao seu bom funcionamento, à gestão 
por objectivos e ao novo sistema de avalia-
ção da Função Pública (SIADAP), em fase 
de implementação. O Regulamento Interno 
dos Serviços Municipais, onde se fixa o novo 
organograma da Câmara e as competências 
dos vários departamentos, divisões, servi-
ços, sectores e gabinetes, foi aprovado pela 
Câmara, dia 28 de Maio, e pela Assembleia 
Municipal, dia 31 de Maio.
  “O actual regulamento da Câmara, já com 
seis anos, revela insuficiências, deficiências e 
desajustamentos que precisam de ser corri-
gidos. Além disso, a nova gestão por objecti-
vos, com o sistema de avaliação de desempe-
nho que lhe está associado, impõe um orga-
nograma camarário que melhor reflicta a 
dinâmica e organização da CMS. A propos-
ta aprovada vai no sentido de simplificar, 
racionalizar e agregar, eliminando 21 servi-
ços e criando 12 novos, para um melhor uso 
dos recursos e um melhor serviço à popula-
ção”, justifica o presidente da Câmara Muni-
cipal de Sines, Manuel Coelho.

Novo departamento para território
Uma das principais inovações da nova estru-
tura é a criação do Departamento de Ambi-
ente, Planeamento e Urbanismo (DAPU), 
que permite uma melhor coordenação entre 
planeamento e gestão urbanística e uma mai-
or proximidade com a área do ambiente, 
que se autonomiza num serviço próprio, 
independente dos serviços urbanos.
  “Esta área tem uma importância muito rele-
vante e nós entendemos que as anteriores 
divisões devem ser rematadas num departa-
mento dotado de meios e condições para 

um desempenho mais racional e dinâmico. A 
entrada do ambiente neste departamento é 
uma decisão lógica, porque, do ponto de vis-
ta estratégico, ele está intimamente ligado às 
questões do ordenamento e gestão urbanísti-
ca do território”, justifica Manuel Coelho.
  Em virtude da saída do ambiente para a área 
do planeamento, o Departamento de Obras 
e Ambiente passa a chamar-se Departamento 
de Obras e Serviços Urbanos (DOSU), que, 
por sua vez, fica dotado de um Gabinete de 
Controlo de Qualidade da Água.

Arquivo unificado
Na área da Administração e Finanças, a 
mudança mais visível é a extinção da Secção 
de Taxas e Licenças, ficando as suas funções 
distribuídas por outros serviços, como a ges-
tão urbanística, a fiscalização, a protecção 
civil, etc., evitando-se a duplicação de tarefas. 
  É criado um notariado privativo, directa-
mente dependente do presidente da Câmara.
  O Arquivo Municipal, no contexto da cria-
ção do novo Arquivo Arnaldo Soledade e do 
reforço dos recursos humanos na área, come-
ça a ser gerido em conjunto com o Arquivo 
histórico, para mais segurança e coerência na 
conservação dos documentos e modernidade 
na forma da sua divulgação.
  O trabalho de comunicação e atendimento 
da Câmara Municipal de Sines passa a ser 
coordenado ao nível da divisão. A nova Divi-
são de Comunicação compreende o Serviço 
de Informação, Divulgação e Imagem (com 
funções semelhantes ao actual Gabinete de 
Informação e Relações Públicas) e um Servi-
ço de Atendimento desdobrado em várias ins-
talações municipais.
  O novo regulamento entrará em vigor após 
publicação em Diário da República. 

Edifício dos Paços do Concelho

Praia Vasco da Gama

Praia Grande de Porto Covo

Desenho do recinto da Mostra 2007
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Agentes da pesca reflectem 
sobre factores da crise
Da falta de pessoal ao baixo preço do pescado em lota, as razões que tornam difícil a vida de pescadores em Sines, 
expostas num encontro sobre o tema promovido pelo Movimento BAAL 21.

INICIATIVA do Movimento BAAL 21 
(movimento em defesa dos interesses do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral), reali-
zou-se, dia 26 de Março, na Docapesca, um 
encontro para debate da situação da pesca 
em Sines. Envolvendo autoridades locais, 
regionais e nacionais na área, a discussão 
colocou em evidência os problemas que o 
sector enfrenta no concelho. Considerando 
que “a pesca tem sido um sector abandona-
do por tudo e por todos”, Filipa Faria, 
secretária-geral da Associação de 
Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 
enumerou alguns dos principais: baixo pre-
ço do pescado em lota; elevado preço do 
gasóleo; falta de pessoal; excesso de buro-
cracia e taxas, emolumentos e contra-
ordenações demasiado altos. Foi em torno 
destes e de outros problemas que a discus-
são se desenvolveu.

Pescado barato, combustível caro
O baixo preço do pescado em lota, compa-
rando com o que se pratica no circuito 
comercial, é um dos problemas centrais dos 
produtores de pesca. A vereadora Carmem 
Francisco reiterou, no início do encontro, a 
preocupação da autarquia em apoiar as 
organizações de pesca extractiva, no senti-
do de que estas reforcem a parcela nas mais-
valias geradas pelo comércio do pescado. A 
autarca disse que a CMS está “disponível 
para a cedência de terrenos necessários à 
implementação e infra-estruturas, tanto 
para a conservação, como para a comercia-
lização do pescado”.
  Eurico Monteiro, director-geral das Pes-
cas e da Agricultura admitiu a existência de 
um problema. “Se diminuímos a oferta e 
diminuímos o preço em lota, as regras do 
mercado não estão a funcionar”, afirmou, 
anunciando a realização de um estudo 
internacional para alternativas sobre o sis-
tema de primeira venda. “O leilão é 
comum, mas não obrigatório. Temos de cri-
ar um sistema que beneficie quem produz”.
  Embora, em Fevereiro, a Galp e a 
Docapesca tenham firmado um acordo 
para descontos no combustível das embar-
cações de pesca, o alto preço do gasóleo 
(agravado pelo aumento geral do custo dos 
combustíveis) continua a ser apontado 
como entrave à rentabilidade da pesca. 
Bruno Dias, representando o Grupo 
Parlamentar do PCP, defendeu subsídios ao 
gasóleo marítimo. 

Jovens sem atracção pela pesca
A falta de apelo da profissão de pescador 
tem conduzido ao envelhecimento das com-
panhas. No encontro, o armador José Faria 
apontou como hipótese de solução a vinda 

para Portugal de imigrantes de países com 
tradição piscatória. O facto de os forman-
dos dos cursos de pesca escolherem, na 
esmagadora maioria, outras vias profissio-
nais e a inexistência de subsídio de desem-
prego durante as paragens anuais das 
embarcações em Sines, Setúbal e Sesimbra, 
foram outros aspectos criticados.
  Sobre os recursos humanos, Eurico 
Monteiro disse que o Forpescas (centro de 
formação de profissionais na área) vai ser 
reformulado e que têm sido feitas diligênci-
as para facilitar o embarque de pescadores 
estrangeiros em barcos nacionais.
  Bruno Dias, representante do Grupo 
Parlamentar do PCP, alertou para um movi-
mento no sentido contrário: cresce a emi-
gração de pescadores portugueses para 
outros destinos da Europa.

Burocracia pesa
Excesso de burocracia, quantias das taxas e 
emolumentos e molduras de contra-
ordenações muito elevadas foram outros 
aspectos do enquadramento da pesca repro-
vados pela representante dos armadores, 
Filipa Faria. Tal como as práticas de fiscali-
zação: o pescador António Filipe apelou à 
“sensibilidade” das autoridades para este 
aspecto (“É triste uma pessoa andar a traba-
lhar e parecer que está a roubar”), e João 
Lopes, da Mútua das Pescadores, pediu “po-
liciamento, mas sem excesso de zelo”.
  Guilherme Ferreira, capitão do Porto de 
Sines, disse que se realizam cerca de 240 fis-
calizações por ano na área da capitania e  

afirmou que a percentagem de infracções 
registadas em Sines é inferior à média nacio-
nal.

Um porto de pesca no meio 
de um complexo industrial
As condições do porto e da pesca no contex-
to de uma área industrial foram também 
abordadas.
  Eduardo Bandeira, da Administração do 
Porto de Sines, lembrou os 5,8 milhões de 
euros investidos na melhoria das condições 
do porto: prolongamento e beneficiação do 
molhe, construção do cais norte, prolonga-
mento do cais sul, rampa varadouro, etc. 
Francisco Venturinha (Docapesca) falou 
dos investimentos previstos para curto-
prazo: no segundo semestre de 2007 será 
construída a nova fábrica de gelo e, em 
2008, haverá pavilhões de apoio à rampa 
varadouro.
  Em nome da Câmara, Carmem Francisco 
afirmou que a autarquia apoia as organiza-
ções da pesca nas suas “justas reivindica-
ções” sobre as condições de trabalho e segu-
rança do porto de pesca, referindo-se em par-
ticular ao seu sub-dimensionamento, “agra-
vado pelo anormal fluxo de embarcações 
matriculadas noutros portos do país”. Sobre 
a relação com o complexo, insistiu na neces-
sidade do bom funcionamento dos meca-
nismos de minimização da poluição, em 
especial, da ETAR). A possibilidade de o 
porto de pesca um dia se autonomizar do 
Porto de Sines, “porque as suas principais 
preocupações não são com a pesca”, foi tam-

bém sugerida pela vereadora.
 Carlos Espadinha, representante do 
Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, pes-
simista sobre o futuro do sector (“nunca 
conheci uma crise como esta”) nomeou, 
entre outros constrangimentos, a pequenez 
do porto e a poluição e limitação de áreas de 
pesca impostas pelo complexo.
  Francisco do Ó Pacheco, presidente da 
Assembleia Municipal de Sines, voltou a indi-
car o complexo como problema específico da 
pesca em Sines, afirmando que esta “necessi-
ta de articulação e auto-defesa” por parte das 
entidades públicas e privadas do concelho.
  João Castro, do Laboratório de Ciências do 
Mar da Universidade de Évora, insistiu na 
necessidade de estudar melhor o efeito dos 
esgotos industriais na vida marinha.
  Sobre a compatibilidade entre portos de pes-
ca e portos de outra natureza, Eduardo 
Bandeira (APS) disse que foi este “o modelo 
de desenvolvimento que o país escolheu para 
a região”, havendo por parte da autoridade 
portuária a preocupação da actividade ser 
desenvolvida com respeito pelo ambiente e 
pelas pessoas.

Sustentabilidade e futuro
A crise da pesca em Portugal insere-se no con-
texto de uma política europeia com o objecti-
vo expresso de enfrentar a exaustão de 
“stocks” de várias espécies de pescado. 
  Carlos Espadinha deu voz a um protesto 
sobre o enquadramento legal do tipo de espé-
cies que o cerco pode capturar, consideran-
do-o demasiado restritivo.
  O director-geral das Pescas e da Agricultura, 
Eurico Monteiro, assumiu a questão dos 
“stocks” como factor primordial a ponderar 
na política para o sector, afirmando que “é da 
sua postura e boas práticas da pesca que 
depende a sua sustentabilidade”. Para viabili-
zar o sector, o alto funcionário defendeu a 
aposta em mais inovação, modernização das 
unidades produtivas, melhor formação pro-
fissional, novas estratégias de marketing e 
um ajustamento da frota que deve ser selecti-
vo e não cego. Valorizar a indústria conserve-
ira e aumentar a produção em aquacultura 
foram outros caminhos apontados.
  Mas o destino da pesca está também depen-
dente da iniciativa das associações e organi-
zações de pescadores. O armador José Faria 
disse que, em geral, “os armadores gerem mal 
os seus barcos” e há um excesso de organiza-
ções e associações em Portugal. Filipa Faria 
afirmou que a associação que dirige “tem um 
projecto para reinventar o que será a pesca no 
Litoral Alentejano” no futuro e concluiu o 
encontro com uma auto-responsabilização: 
“Cabe às associações arranjar os meios e tri-
lhar caminhos para conseguir obter os seus 
objectivos”.

Sines assinala 
Dia do Pescador
Um jantar-convívio para pescadores e famílias, uma exposição sobre pescadores de Sines e  
Moçambique e a apresentação da maqueta do monumento ao pescador compuseram o 
programa.

MAIS de 300 pescadores e familiares de 
Sines reuniram-se, dia 26 de Maio, no Salão 
da Música, num jantar-convívio (animado 
pela acordeonista Celeste Costa) que foi, 
como é já tradicional, o ponto alto das come-
morações do Dia Nacional do Pescador pro-
movidas pela Câmara Municipal de Sines.
  Dirigindo-se aos pescadores, a vereadora 
Marisa Santos considerou a ocasião “um 
momento de grande importância” para a 
pesca e a Câmara Municipal, apelando à 
união de todos para que a pesca não morra.
  Josué Marques, do Sindicato dos Tra-
balhadores das Pescas, lembrou a paralisa-
ção nacional da frota de pesca em Maio de 
2006 como exemplo de que a classe pode ser 
solidária na luta por um futuro melhor.
 Carlos Espadinha, 1.º secretário da 
Assembleia Municipal, disse que as come-
morações do Dia do Pescador são um incen-
tivo e um momento de unidade entre pesca-
dores e outros agentes importante para que 
“a pesca nunca acabe”.

Presidente apela à organização 
dos produtores para venda de pescado
O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, justificou a realiza-
ção do convívio com o desejo de manifestar 
“uma sincera homenagem” aos pescadores e 
armadores de Sines, pela sua “entrega no 
sacrifício contínuo da pesca”, para o susten-
to das suas famílias, riqueza do país e desen-
volvimento de Sines. 
  O autarca mostrou-se “ao lado” dos pesca-
dores na luta contra a crise do sector . 
  “Os problemas continuam a agravar-se, 
com os custos dos combustíveis, com a falta 
de meios no fornecimento de gelo, com a fal-
ta do apoio do governo, nomeadamente em 
linhas de crédito bonificado (como aconte-
ce em Espanha), com os baixos salários e a 
falta de direitos dos pescadores”, afirmou. 
  “Mas há outras questões importantes que 
podem ser encaradas e resolvidas por vocês, 
com o apoio da Câmara. É tempo de procu-
rarmos formas de organizar os produtores 
da pesca para as vendas do pescado. Para 
que os pescadores não se limitem a pescar 
bem, mas se garanta melhores preços e mer-
cados para a venda do peixe, com ganhos 
maiores para os pescadores e armadores.” 
  Manuel Coelho lembrou ainda o bloqueio 
ao porto em 1982 como “exemplar” na defe-
sa do mar, do ambiente e das pessoas.
  O jantar-convívio teve a colaboração dos 
próprios pescadores de Sines, da Associação 
de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco 
do Sudoeste Alentejano e da Costa 
Vicentina (que ofereceram o pescado) e ain-
da do Sindicato dos Trabalhadores das 
Pescas, bem como o apoio da Junta de 
Freguesia de Sines e da SMURSS.

Pescadores de Sines e 
moçambicanos juntos em exposição
Também integrada nas comemorações do 
Dia do Pescador, desde 19 de Maio e até 24 
de Junho, pode ver-se no Centro de 
Exposições do Centro de Artes uma exposi-
ção dupla, que junta fotografias de homens 
do mar moçambicanos e de Sines.
  A exposição “moçambicana” reúne 70 ima-
gens a preto e branco tiradas pelo fotógrafo 
português José Henriques e Silva com os pes-
cadores macua de Naharenque, segmento 
da costa swahili do Oceano Índico. A expo-

sição, cedida pelo Arquivo Fotográfico de 
Lisboa, mostra o quotidiano desta comuni-
dade ao longo de 23 anos (1957-73). 
  A exposição “sineense”, de Carlos Seixas, é 
uma retrospectiva e o início do terceiro capí-
tulo de um trabalho desenvolvido ao longo 
dos últimos anos para registar a memória dos 
que resistem na pesca e fazem resistir a pesca, 
actividade fundadora do modo de vida e da 
própria existência de Sines. Em paralelo, é dis-
ponibilizado um pequeno jornal com foto-
grafias antigas da pesca em Sines.

CAVALA | SARDA

PORQUÊ INTEGRAR PEIXES 
AZUIS NUMA EMENTA 
TRADICIONAL DE SINES?

O consumo de produtos da pesca em Portugal 
é um dos mais elevados da Europa. No 
entanto, existem ainda espécies que têm 
merecido menor atenção - como os chamados 
“peixes azuis” -, devido ao preconceito que 
lhes associava efeitos negativos para a saúde. 
Na verdade, são peixes de grande valor 
nutricional e o seu sabor forte tem motivado a 
utilização criativa que vários cozinheiros. É 
para o uso dessa imaginação num recurso do 
mar de Sines que queremos desafiá-lo.

Um excelente alimento, com vantagens 
para a saúde

A cavala e a sarda são espécies de peixe com 
excepcional valor nutritivo. A sua carne é tão 
proteica quanto a carne de vaca, tem baixo 
colesterol e é uma óptima fonte de vitaminas e 
sais minerais. A sua gordura é constituída, 
maioritariamente, por ácidos gordos 
polinsaturados cujos efeitos benéficos para a 
saúde têm vindo a ser cada vez mais 
realçados por médicos e nutricionistas.

Sabores fortes, para experimentar 
em 1001 receitas

A tradição consagrou a utilização da cavala e 
da sarda na confecção de pratos muito 
simples, como a cozedura com orégãos (típica 
do Algarve) ou o escalamento e salga para 
cozedura no dia seguinte.

Por se tratar de peixes com sabores fortes, 
muitos cozinheiros têm recomendado diversas 
receitas mais elaboradas, algumas das quais 
podem encontrar-se no conhecido Pantagruel 
de Berta Rosa Limpo.

Encontram-se também no mercado conservas 
de filetes e de ‘cavalinhas’ com boa qualidade 
que podem ser utilizadas na preparação de 
“entradas”, saladas ou outros pratos.

Em Portugal, não há tradição do consumo de 
peixe fumado, mas tanto a sarda como a 
cavala permitem obter produtos fumados, com 
grande procura, por exemplo, em França e 
Inglaterra.

Invente, experimente, use mais esta matéria-
prima como tela para a sua imaginação como 
cozinheiro.

Um recurso do mar de Sines, 
vendido a preço justo

A todas as qualidades culinárias e nutritivas da 
sarda e da cavala acresce o preço. Trata-se de 
um dos mais abundantes recursos do mar de 
Sines, vendido a preço justo, e cujo consumo 
enriquecerá não só a paleta de sabores à 
disposição no seu restaurante, como será 
mais um motivo de promoção da pesca do 
concelho.

Com informação de texto de Irineu Batista e Maria Leonor Nunes - 
INIAP/IPIMAR, Departamento de Inovação Tecnológica e Valorização 
dos Produtos da Pesca

Monumento ao pescador

O projecto de monumento ao pescador, da autoria do escultor Celestino Alves André, é composto por 
um grupo de pescadores e mulheres ligadas à faina da pesca num momento de entreajuda. A figura de 
proa representa o grito perante o desafio dos elementos naturais ou os interesses que conduziram à 
crise da actividade. Em terra, espera uma mulher com o seu filho. O alçado posterior inclui figurados 
adereços usados na arte piscatória. Está também representada a memória da silhueta do barco de 
outrora que se transforma nas embarcações actuais agora ligadas a outras actividades. A altura média 
da obra será de 4 metros, sendo os materiais utilizados o bronze, o aço inox e aço corten (que pode 
ser substituído por cobre ou bronze). O monumento poderá ser integrado parcialmente num espelho de 
água. A localização continua em aberto, devendo ser junto ao Porto de Pesca ou na Av. Praia.

Porto de Pesca de Sines

Jantar-convívio para pescadores e familiares
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Agentes da pesca reflectem 
sobre factores da crise
Da falta de pessoal ao baixo preço do pescado em lota, as razões que tornam difícil a vida de pescadores em Sines, 
expostas num encontro sobre o tema promovido pelo Movimento BAAL 21.

INICIATIVA do Movimento BAAL 21 
(movimento em defesa dos interesses do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral), reali-
zou-se, dia 26 de Março, na Docapesca, um 
encontro para debate da situação da pesca 
em Sines. Envolvendo autoridades locais, 
regionais e nacionais na área, a discussão 
colocou em evidência os problemas que o 
sector enfrenta no concelho. Considerando 
que “a pesca tem sido um sector abandona-
do por tudo e por todos”, Filipa Faria, 
secretária-geral da Associação de 
Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 
enumerou alguns dos principais: baixo pre-
ço do pescado em lota; elevado preço do 
gasóleo; falta de pessoal; excesso de buro-
cracia e taxas, emolumentos e contra-
ordenações demasiado altos. Foi em torno 
destes e de outros problemas que a discus-
são se desenvolveu.

Pescado barato, combustível caro
O baixo preço do pescado em lota, compa-
rando com o que se pratica no circuito 
comercial, é um dos problemas centrais dos 
produtores de pesca. A vereadora Carmem 
Francisco reiterou, no início do encontro, a 
preocupação da autarquia em apoiar as 
organizações de pesca extractiva, no senti-
do de que estas reforcem a parcela nas mais-
valias geradas pelo comércio do pescado. A 
autarca disse que a CMS está “disponível 
para a cedência de terrenos necessários à 
implementação e infra-estruturas, tanto 
para a conservação, como para a comercia-
lização do pescado”.
  Eurico Monteiro, director-geral das Pes-
cas e da Agricultura admitiu a existência de 
um problema. “Se diminuímos a oferta e 
diminuímos o preço em lota, as regras do 
mercado não estão a funcionar”, afirmou, 
anunciando a realização de um estudo 
internacional para alternativas sobre o sis-
tema de primeira venda. “O leilão é 
comum, mas não obrigatório. Temos de cri-
ar um sistema que beneficie quem produz”.
  Embora, em Fevereiro, a Galp e a 
Docapesca tenham firmado um acordo 
para descontos no combustível das embar-
cações de pesca, o alto preço do gasóleo 
(agravado pelo aumento geral do custo dos 
combustíveis) continua a ser apontado 
como entrave à rentabilidade da pesca. 
Bruno Dias, representando o Grupo 
Parlamentar do PCP, defendeu subsídios ao 
gasóleo marítimo. 

Jovens sem atracção pela pesca
A falta de apelo da profissão de pescador 
tem conduzido ao envelhecimento das com-
panhas. No encontro, o armador José Faria 
apontou como hipótese de solução a vinda 

para Portugal de imigrantes de países com 
tradição piscatória. O facto de os forman-
dos dos cursos de pesca escolherem, na 
esmagadora maioria, outras vias profissio-
nais e a inexistência de subsídio de desem-
prego durante as paragens anuais das 
embarcações em Sines, Setúbal e Sesimbra, 
foram outros aspectos criticados.
  Sobre os recursos humanos, Eurico 
Monteiro disse que o Forpescas (centro de 
formação de profissionais na área) vai ser 
reformulado e que têm sido feitas diligênci-
as para facilitar o embarque de pescadores 
estrangeiros em barcos nacionais.
  Bruno Dias, representante do Grupo 
Parlamentar do PCP, alertou para um movi-
mento no sentido contrário: cresce a emi-
gração de pescadores portugueses para 
outros destinos da Europa.

Burocracia pesa
Excesso de burocracia, quantias das taxas e 
emolumentos e molduras de contra-
ordenações muito elevadas foram outros 
aspectos do enquadramento da pesca repro-
vados pela representante dos armadores, 
Filipa Faria. Tal como as práticas de fiscali-
zação: o pescador António Filipe apelou à 
“sensibilidade” das autoridades para este 
aspecto (“É triste uma pessoa andar a traba-
lhar e parecer que está a roubar”), e João 
Lopes, da Mútua das Pescadores, pediu “po-
liciamento, mas sem excesso de zelo”.
  Guilherme Ferreira, capitão do Porto de 
Sines, disse que se realizam cerca de 240 fis-
calizações por ano na área da capitania e  

afirmou que a percentagem de infracções 
registadas em Sines é inferior à média nacio-
nal.

Um porto de pesca no meio 
de um complexo industrial
As condições do porto e da pesca no contex-
to de uma área industrial foram também 
abordadas.
  Eduardo Bandeira, da Administração do 
Porto de Sines, lembrou os 5,8 milhões de 
euros investidos na melhoria das condições 
do porto: prolongamento e beneficiação do 
molhe, construção do cais norte, prolonga-
mento do cais sul, rampa varadouro, etc. 
Francisco Venturinha (Docapesca) falou 
dos investimentos previstos para curto-
prazo: no segundo semestre de 2007 será 
construída a nova fábrica de gelo e, em 
2008, haverá pavilhões de apoio à rampa 
varadouro.
  Em nome da Câmara, Carmem Francisco 
afirmou que a autarquia apoia as organiza-
ções da pesca nas suas “justas reivindica-
ções” sobre as condições de trabalho e segu-
rança do porto de pesca, referindo-se em par-
ticular ao seu sub-dimensionamento, “agra-
vado pelo anormal fluxo de embarcações 
matriculadas noutros portos do país”. Sobre 
a relação com o complexo, insistiu na neces-
sidade do bom funcionamento dos meca-
nismos de minimização da poluição, em 
especial, da ETAR). A possibilidade de o 
porto de pesca um dia se autonomizar do 
Porto de Sines, “porque as suas principais 
preocupações não são com a pesca”, foi tam-

bém sugerida pela vereadora.
 Carlos Espadinha, representante do 
Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, pes-
simista sobre o futuro do sector (“nunca 
conheci uma crise como esta”) nomeou, 
entre outros constrangimentos, a pequenez 
do porto e a poluição e limitação de áreas de 
pesca impostas pelo complexo.
  Francisco do Ó Pacheco, presidente da 
Assembleia Municipal de Sines, voltou a indi-
car o complexo como problema específico da 
pesca em Sines, afirmando que esta “necessi-
ta de articulação e auto-defesa” por parte das 
entidades públicas e privadas do concelho.
  João Castro, do Laboratório de Ciências do 
Mar da Universidade de Évora, insistiu na 
necessidade de estudar melhor o efeito dos 
esgotos industriais na vida marinha.
  Sobre a compatibilidade entre portos de pes-
ca e portos de outra natureza, Eduardo 
Bandeira (APS) disse que foi este “o modelo 
de desenvolvimento que o país escolheu para 
a região”, havendo por parte da autoridade 
portuária a preocupação da actividade ser 
desenvolvida com respeito pelo ambiente e 
pelas pessoas.

Sustentabilidade e futuro
A crise da pesca em Portugal insere-se no con-
texto de uma política europeia com o objecti-
vo expresso de enfrentar a exaustão de 
“stocks” de várias espécies de pescado. 
  Carlos Espadinha deu voz a um protesto 
sobre o enquadramento legal do tipo de espé-
cies que o cerco pode capturar, consideran-
do-o demasiado restritivo.
  O director-geral das Pescas e da Agricultura, 
Eurico Monteiro, assumiu a questão dos 
“stocks” como factor primordial a ponderar 
na política para o sector, afirmando que “é da 
sua postura e boas práticas da pesca que 
depende a sua sustentabilidade”. Para viabili-
zar o sector, o alto funcionário defendeu a 
aposta em mais inovação, modernização das 
unidades produtivas, melhor formação pro-
fissional, novas estratégias de marketing e 
um ajustamento da frota que deve ser selecti-
vo e não cego. Valorizar a indústria conserve-
ira e aumentar a produção em aquacultura 
foram outros caminhos apontados.
  Mas o destino da pesca está também depen-
dente da iniciativa das associações e organi-
zações de pescadores. O armador José Faria 
disse que, em geral, “os armadores gerem mal 
os seus barcos” e há um excesso de organiza-
ções e associações em Portugal. Filipa Faria 
afirmou que a associação que dirige “tem um 
projecto para reinventar o que será a pesca no 
Litoral Alentejano” no futuro e concluiu o 
encontro com uma auto-responsabilização: 
“Cabe às associações arranjar os meios e tri-
lhar caminhos para conseguir obter os seus 
objectivos”.

Sines assinala 
Dia do Pescador
Um jantar-convívio para pescadores e famílias, uma exposição sobre pescadores de Sines e  
Moçambique e a apresentação da maqueta do monumento ao pescador compuseram o 
programa.

MAIS de 300 pescadores e familiares de 
Sines reuniram-se, dia 26 de Maio, no Salão 
da Música, num jantar-convívio (animado 
pela acordeonista Celeste Costa) que foi, 
como é já tradicional, o ponto alto das come-
morações do Dia Nacional do Pescador pro-
movidas pela Câmara Municipal de Sines.
  Dirigindo-se aos pescadores, a vereadora 
Marisa Santos considerou a ocasião “um 
momento de grande importância” para a 
pesca e a Câmara Municipal, apelando à 
união de todos para que a pesca não morra.
  Josué Marques, do Sindicato dos Tra-
balhadores das Pescas, lembrou a paralisa-
ção nacional da frota de pesca em Maio de 
2006 como exemplo de que a classe pode ser 
solidária na luta por um futuro melhor.
 Carlos Espadinha, 1.º secretário da 
Assembleia Municipal, disse que as come-
morações do Dia do Pescador são um incen-
tivo e um momento de unidade entre pesca-
dores e outros agentes importante para que 
“a pesca nunca acabe”.

Presidente apela à organização 
dos produtores para venda de pescado
O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, justificou a realiza-
ção do convívio com o desejo de manifestar 
“uma sincera homenagem” aos pescadores e 
armadores de Sines, pela sua “entrega no 
sacrifício contínuo da pesca”, para o susten-
to das suas famílias, riqueza do país e desen-
volvimento de Sines. 
  O autarca mostrou-se “ao lado” dos pesca-
dores na luta contra a crise do sector . 
  “Os problemas continuam a agravar-se, 
com os custos dos combustíveis, com a falta 
de meios no fornecimento de gelo, com a fal-
ta do apoio do governo, nomeadamente em 
linhas de crédito bonificado (como aconte-
ce em Espanha), com os baixos salários e a 
falta de direitos dos pescadores”, afirmou. 
  “Mas há outras questões importantes que 
podem ser encaradas e resolvidas por vocês, 
com o apoio da Câmara. É tempo de procu-
rarmos formas de organizar os produtores 
da pesca para as vendas do pescado. Para 
que os pescadores não se limitem a pescar 
bem, mas se garanta melhores preços e mer-
cados para a venda do peixe, com ganhos 
maiores para os pescadores e armadores.” 
  Manuel Coelho lembrou ainda o bloqueio 
ao porto em 1982 como “exemplar” na defe-
sa do mar, do ambiente e das pessoas.
  O jantar-convívio teve a colaboração dos 
próprios pescadores de Sines, da Associação 
de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco 
do Sudoeste Alentejano e da Costa 
Vicentina (que ofereceram o pescado) e ain-
da do Sindicato dos Trabalhadores das 
Pescas, bem como o apoio da Junta de 
Freguesia de Sines e da SMURSS.

Pescadores de Sines e 
moçambicanos juntos em exposição
Também integrada nas comemorações do 
Dia do Pescador, desde 19 de Maio e até 24 
de Junho, pode ver-se no Centro de 
Exposições do Centro de Artes uma exposi-
ção dupla, que junta fotografias de homens 
do mar moçambicanos e de Sines.
  A exposição “moçambicana” reúne 70 ima-
gens a preto e branco tiradas pelo fotógrafo 
português José Henriques e Silva com os pes-
cadores macua de Naharenque, segmento 
da costa swahili do Oceano Índico. A expo-

sição, cedida pelo Arquivo Fotográfico de 
Lisboa, mostra o quotidiano desta comuni-
dade ao longo de 23 anos (1957-73). 
  A exposição “sineense”, de Carlos Seixas, é 
uma retrospectiva e o início do terceiro capí-
tulo de um trabalho desenvolvido ao longo 
dos últimos anos para registar a memória dos 
que resistem na pesca e fazem resistir a pesca, 
actividade fundadora do modo de vida e da 
própria existência de Sines. Em paralelo, é dis-
ponibilizado um pequeno jornal com foto-
grafias antigas da pesca em Sines.

CAVALA | SARDA

PORQUÊ INTEGRAR PEIXES 
AZUIS NUMA EMENTA 
TRADICIONAL DE SINES?

O consumo de produtos da pesca em Portugal 
é um dos mais elevados da Europa. No 
entanto, existem ainda espécies que têm 
merecido menor atenção - como os chamados 
“peixes azuis” -, devido ao preconceito que 
lhes associava efeitos negativos para a saúde. 
Na verdade, são peixes de grande valor 
nutricional e o seu sabor forte tem motivado a 
utilização criativa que vários cozinheiros. É 
para o uso dessa imaginação num recurso do 
mar de Sines que queremos desafiá-lo.

Um excelente alimento, com vantagens 
para a saúde

A cavala e a sarda são espécies de peixe com 
excepcional valor nutritivo. A sua carne é tão 
proteica quanto a carne de vaca, tem baixo 
colesterol e é uma óptima fonte de vitaminas e 
sais minerais. A sua gordura é constituída, 
maioritariamente, por ácidos gordos 
polinsaturados cujos efeitos benéficos para a 
saúde têm vindo a ser cada vez mais 
realçados por médicos e nutricionistas.

Sabores fortes, para experimentar 
em 1001 receitas

A tradição consagrou a utilização da cavala e 
da sarda na confecção de pratos muito 
simples, como a cozedura com orégãos (típica 
do Algarve) ou o escalamento e salga para 
cozedura no dia seguinte.

Por se tratar de peixes com sabores fortes, 
muitos cozinheiros têm recomendado diversas 
receitas mais elaboradas, algumas das quais 
podem encontrar-se no conhecido Pantagruel 
de Berta Rosa Limpo.

Encontram-se também no mercado conservas 
de filetes e de ‘cavalinhas’ com boa qualidade 
que podem ser utilizadas na preparação de 
“entradas”, saladas ou outros pratos.

Em Portugal, não há tradição do consumo de 
peixe fumado, mas tanto a sarda como a 
cavala permitem obter produtos fumados, com 
grande procura, por exemplo, em França e 
Inglaterra.

Invente, experimente, use mais esta matéria-
prima como tela para a sua imaginação como 
cozinheiro.

Um recurso do mar de Sines, 
vendido a preço justo

A todas as qualidades culinárias e nutritivas da 
sarda e da cavala acresce o preço. Trata-se de 
um dos mais abundantes recursos do mar de 
Sines, vendido a preço justo, e cujo consumo 
enriquecerá não só a paleta de sabores à 
disposição no seu restaurante, como será 
mais um motivo de promoção da pesca do 
concelho.

Com informação de texto de Irineu Batista e Maria Leonor Nunes - 
INIAP/IPIMAR, Departamento de Inovação Tecnológica e Valorização 
dos Produtos da Pesca

Monumento ao pescador

O projecto de monumento ao pescador, da autoria do escultor Celestino Alves André, é composto por 
um grupo de pescadores e mulheres ligadas à faina da pesca num momento de entreajuda. A figura de 
proa representa o grito perante o desafio dos elementos naturais ou os interesses que conduziram à 
crise da actividade. Em terra, espera uma mulher com o seu filho. O alçado posterior inclui figurados 
adereços usados na arte piscatória. Está também representada a memória da silhueta do barco de 
outrora que se transforma nas embarcações actuais agora ligadas a outras actividades. A altura média 
da obra será de 4 metros, sendo os materiais utilizados o bronze, o aço inox e aço corten (que pode 
ser substituído por cobre ou bronze). O monumento poderá ser integrado parcialmente num espelho de 
água. A localização continua em aberto, devendo ser junto ao Porto de Pesca ou na Av. Praia.

Porto de Pesca de Sines

Jantar-convívio para pescadores e familiares
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Município assume 
construção de ETAR
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, anunciou, dia 25 de 
Abril, na sessão solene da Assembleia 
Municipal comemorativa da Revolução dos 
Cravos, que a autarquia irá assumir a cons-
trução de uma Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) para resolver o pro-
blema dos esgotos domésticos em Sines.
  Os esgotos são um dos mais antigos proble-
mas do concelho e as sucessivas propostas da 
CMS para a sua resolução não têm obtido 
respostas por parte do governo.
  “Este problema devia ter sido resolvido 
pelo governo logo durante a implantação do 
complexo industrial, mas não o foi”, diz 
Manuel Coelho. “Como não o foi na 
sequência da constituição da empresa Águas 
de Santo André, em 2001, quando estive-
ram previstos 3,5 milhões de contos de 
investimento para a ETAR e para a solução 
da rede de esgotos deste concelho. Mais 

GISA arranca 
ainda em 2007
O projecto permitirá conhecer melhor os efeitos da 
poluição atmosférica no meio e nas pessoas.

COM um custo estimado de 1 milhão e 95 
mil euros, a nova versão do projecto GISA - 
Gestão Integrada da Saúde e do Ambiente 
no Litoral Alentejano foi apresentada aos 
parceiros, dia 11 de Abril, nos Paços do 
Concelho. Está prevista a assinatura em 
Junho de um protocolo entre as instituições 
envolvidas, para arrancar o projecto ainda 
no segundo semestre de 2007.
  A nova versão do GISA foi formulada em 
consequência da não aceitação da sua candi-
datura ao projecto LIFE - Ambiente, res-
tringindo-se agora o seu âmbito, pela neces-
sidade de conter custos, à poluição atmosfé-
rica. No entanto, fica aberta a possibilidade 
de, considerando os dados disponíveis, quer 
nas empresas, quer na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região 
Alentejo (CCDR-A), as componentes água 
e solo poderem ser incluídas no trabalho, 
sem custos adicionais.
   O principal objectivo do GISA é desenhar 
e colocar no terreno um sistema que permi-
ta a gestão do risco ambiental causado pelo 
impacte da poluição atmosférica na saúde 

pública, na região do Litoral Alentejano. Será 
uma ferramenta que produzirá informação 
relevante para as autoridades de saúde, enti-
dades gestoras da qualidade do ambiente e 
população. Será criada uma página na 
Internet com informação não técnica, sobre a 
qualidade do ar no litoral alentejano. 
  Embora com uma duração estabelecida de 
três anos, está subjacente ao projecto a cons-
trução de instrumentos de monitorização e 
informação que mantêm a sua continuidade 
para além de 2010.
  O GISA é promovido pela CCDR-Alen-
tejo, em parceria com a Câmara Municipal 
de Sines, envolvendo parceiros técnicos das 
melhores universidades do país (Instituto 
Superior Técnico, CERENA, Fundação da 
Universidade de Lisboa, Observa e INESRE, 
numa equipa liderada por Amílcar Soares) e 
co-financiadores, onde se incluem empresas 
(Galp, Repsol, EDP, APS, Águas de Santo 
André, API Parques, Carbogal, Euroresinas, 
Kimaxtra e REN Atlântico), administrações 
regionais de saúde (Alentejo e Lisboa e Vale 
do Tejo) e autarquias do Litoral Alentejano.

recentemente, procurámos acordar com a 
empresa Águas de Santo André uma tarifa 
para a prestação deste serviço, mas esta não 
aceita as propostas da Câmara”. 
  É no contexto destas dificuldades que a 
Câmara entende que a melhor solução polí-
tica será a construção e gestão autónoma de 
uma ETAR, considerando que é esta opção a 
que melhor defende os interesses do municí-
pio no que respeita à gestão e aos preços de 
tarifas a cobrar aos munícipes.
  “Com as propostas da Águas de Santo 
André ficávamos dependentes de um sistema 
multi-municipal e da decisão desta entidade 
ou de uma futura outra entidade sobre os 
valores das tarifas, que poderiam vir a tornar-
se incomportáveis, em particular, para as pes-
soas de menos posses. Com a ETAR própria, 
a Câmara controla as tarifas dos esgotos 
pagas pelos munícipes”, conclui o autarca.

Ambiente em Sines discutido 
no aniversário da Greve Verde 
A conferência “Pacto para a Saúde e o Ambiente”, realizada dia 6 de Junho, foi um dos destaques das comemorações do 
25.º aniversário da primeira Greve Verde realizada no país.

EM 2007 passam 25 anos sobre um 
momento único da luta ecológica em Sines 
e em Portugal: a Greve Verde de 1982, 
quando população e pescadores se uniram 
para acabar com as descargas de efluentes 
industriais sem tratamento na Costa do 
Norte. No âmbito do programa de come-
morações da efeméride (ver caixa), o 
Centro de Artes acolheu, dia 6 de Junho, 
uma conferência com o título “Pacto para a 
Saúde e o Ambiente”. Juntando empresas, 
autarquias, universidades, autoridades na 
área do ambiente e outras entidades, o 
objectivo à partida era constituir, não só 
um momento de debate de ideias, mas tam-
bém um reafirmar de compromissos de tra-
balho em prol da qualidade do ambiente 
em Sines.

Autarcas defendem 
economia diversificada
Na abertura da conferência, Francisco 
Pacheco, presidente da Assembleia 
Municipal de Sines, considerou central a 
ideia de “pacto” na aposta que deve ser feita 
numa diversificação da actividade econó-
mica em Sines, onde haja um equilíbrio 
entre indústria, pesca, turismo e história.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, salientou a importân-
cia de todos os “parceiros assumirem a sua 
quota-parte de responsabilidade” na ques-
tão ambiental de Sines, nomeadamente as 
empresas (cumprindo os seus deveres) e o 
Ministério do Ambiente (exercendo a sua 
acção fiscalizadora). O desenvolvimento 
harmonioso dos vários recursos do mar de 
Sines - plataforma portuária-industrial, pes-
ca e turismo - é, para o autarca, a chave do 
futuro do concelho.

Efeitos do emissário submarino
da ETAR em estudo
Durante a manhã, as empresas expuseram 
o trabalho que estão a desenvolver para tor-
nar as suas unidades ecologicamente mais 
sustentáveis.
 Administrador-delegado da Águas de 
Santo André, entidade actualmente res-
ponsável do equipamento que motivou a 
Greve Verde de 1982, a ETAR (estação de 
tratamento de águas residuais) do Ribeira 
dos Moinhos, Gravata Filipe reconheceu 
que o “passivo ambiental” criado nessa data 
“não se dissipará de um dia para o outro”. 
  Gravata Filipe garantiu, no entanto, que, 
com os esforços das próprias empresas, a 
qualidade do efluente industrial é hoje 
“francamente melhor” do que era há 20 
anos. À procura de evidências para corro-
bar essa afirmação, está em curso, através 
do Instituto Superior Técnico (IST) e do 
IPIMAR, um plano de monitorização dos 

efeitos do emissário submarino da ETAR, 
cujos resultados serão, se acordo com o 
administrador da Águas de Santo André, a 
base de futuros investimentos na estação. 
Presente na conferência, Ramiro Neves, 
cientista do Instituto Superior Técnico a 
coordenar o plano, disse que a primeira cam-
panha desse trabalho indicou níveis de con-
taminação baixos.  
  Duarte Lynce de Faria, da Administração 
do Porto de Sines, explicou o trabalho de 
monitorização e controlo ambiental que 
tem vindo a ser desenvolvido no porto. A 
atribuição de bandeira azul à Praia Vasco da 
Gama foi considerada um sinal de sucesso 
do desempenho da autoridade portuária a 
este nível.
  O presidente da Comissão Executiva da 
API Parques, Francisco Nunes e Sá, disse 
que a opção de desenvolvimento tomada 
por Portugal - subjacente ao trabalho 
desenvolvido pela API - tem como pressu-
posto o entendimento do ambiente como 
factor de competitividade.
  Jorge do Carmo, director da Central 
Termoeléctrica de Sines (EDP) apresentou 
os investimentos realizados para reduzir as 
emissões de óxidos de azoto, óxidos de enxo-
fre e partículas, num montante de 390 
milhões de euros.
  Director do Ambiente, Qualidade e 
Segurança da Galp Energia, Fernando 
Machado falou do trabalho da sua empresa 
na diminuição das emissões produzidas na 
fabricação do combustível na Refinaria de 
Sines, elegendo como investimento central 
neste domínio a implementação da co-
geração com gás natural.
  Afirmando que se trata de “uma unidade 
com pequenos impactes ambientais”, 
Carlos Azevedo, director-geral da REN 
Atlântico, disse que está em curso a certifi-
cação do Sistema Integrado de Gestão de 
Qualidade, Ambiente e Segurança do ter-
minal de gás.
 Paula Grifo, responsável pela Saúde, 
Segurança e Ambiente da Repsol, afirmou 
que todo a petroquímica tem neste 
momento licenciamento ambiental e que 
em 2005 e 2006 a companhia gastou 10,4 
milhões de euros na melhoria do ambiente e 
segurança.
  No período de debate, a referência de que, 
em períodos de grandes chuvadas, parte das 
águas pluviais de algumas unidades do com-
plexo industrial são expelidos sem trata-
mento (em especial, na Ribeira dos 
Moinhos) motivaram expressões de preo-
cupação do representante do Sindicato dos 
Trabalhadores das Pescas,  Carlos 
Espadinha, e de Ana Vidal, do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade.

GISA pioneiro no estudo 
do efeito da poluição na saúde
A relação entre ambiente e saúde do ponto 
de vista da ciência foi o mote do segundo 
painel da conferência. 
 Amílcar Soares, professor do Instituto 
Superior Técnico, abordou o sistema GISA 
-Gestão Integrada da Saúde e Ambiente (cu-
ja equipa científica lidera) como uma “ex-
tensão natural” de outro projecto bem suce-
dido, SinesBioAr. O carácter raro do envol-
vimento conjunto de empresas, autarquias, 
universidades  e autoridades estatais de saú-
de e ambiente foi destacado num projecto 
que, além de criar uma ferramenta de infor-
mação regional sobre a qualidade do ar, será 
pioneiro no estudo da relação da poluição 
com a doença e a mortalidade.
  João Castro, do Laboratório de Ciências 
do Mar da Universidade de Évora, elencou 
um conjunto de ameaças à biodiversidade 
marinha - da poluição química à pesca 
intensiva. A hipótese de as situações recor-
rentes de aparecimento de lamas oleosas 
nas redes dos pescadores de Milfontes 
terem como origem o derrame de crude do 
Marão (1989) foi, nesse contexto, coloca-
da.
 Francisco Ferreira, vice-presidente da 
Quercus, afirmou que manutenção nos 
níveis de emissões abaixo dos limites legais 
não significa que não sejam um problema 
de saúde pública, uma vez que, queixando-
se a população, é porque se verifica uma 
situação de “stress” que deve ser considera-
da.

Ambiente prioritário para a Câmara
No período de intervenções da Admi-
nistração Pública, Maria José Santana, 
directora dos Serviços de Ambiente da 
Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional - Alentejo, voltou a 
referir o GISA, que a comissão coordena, 
como ferramenta fundamental para o 
conhecimento da poluição e dos seus efei-
tos na saúde no Litoral Alentejano.
  Carmem Francisco, vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, lembrou o trabalho 
recente desenvolvido pela autarquia na área 
do ambiente, desde o grupo de trabalho 
para estudo do impacto da Refinaria Vasco 
da Gama aos esforços para impedir a 
implantação da central de ciclo combinado 
da Galp Power na zona portuária e ao papel 
condutor na promoção do projecto GISA. 

A vereadora destacou ainda a decisão de cri-
ar um Departamento de Ambiente, 
Planeamento e Urbanismo (ver pág. 4) 
como sinal de que a Câmara de Sines, trans-
cendendo as próprias atribuições legais das 
autarquias, trata o ambiente como área 
estratégica da sua intervenção.

Algas dominam mesa-redonda
A mesa-redonda foi marcada por uma ques-
tão muito específica - uma campanha de 
apanha de algas em São Torpes realizada 
recentemente -, considerando os represen-
tantes dos pescadores (Carlos Espadinha, 
Sindicato dos Pescadores do Sul; João 
Miguel  Custódio ,  Associação de 
Armadores do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina) que ela pode estar a ter impacto 
na reprodução do peixe e os representantes 
dos responsáveis pela operação (Rui Santos, 
Universidade do Algarve; Jorge do Carmo, 
EDP) que não há provas de que isso está a 
acontecer. 
  A delegada de Saúde de Sines, Fernanda 
Santos, chamou a atenção para o facto de o 
Ministério da Saúde não se poder alhear da 
questão do ambiente e considerou o GISA 
um projecto pioneiro no estudo das causas 
ambientais da morbilidade. Ana Vidal, do 
Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, mostrou-se optimista, uma 
vez que, no seu entendimento, “a empresa 
moderna já percebeu que só estando aliada 
à qualidade ambiental é que tem futuro”. O 
Capitão do Porto de Sines, Guilherme 
Ferreira, disse que o Porto de Sines tem sido 
exemplar em termos de boas práticas de 
actuação e cooperação, e João Lopes, da 
Mútua dos Pescadores, lembrou que não há 
ambiente sem desenvolvimento.

Município apela a melhorias na ETAR
No encerramento, Francisco do Ó Pacheco, 
destacou entre as conclusões da conferência 
a inexistência, ao longo de mais de duas 
décadas, de um trabalho aprofundado sobre 
os efeitos do emissário submarino na vida 
marinha, bem como os problemas de licen-
ciamento da estação revelados pelo respon-
sável da Águas de Santo André. Os pescado-
res foram novamente referidos como acto-
res centrais na relação com o complexo 
industrial, defendendo o autarca que a 
Assembleia se deve assumir como “platafor-
ma de acção conjunta” em prol dessa activi-
dade.
  Manuel Coelho criticou a “ausência siste-
mática” do Ministério do Ambiente e do 
Ministério da Saúde nas iniciativas realiza-
das sobre a situação ambiental em Sines e 
reafirmou o empenho da Câmara num tra-
balho reforçado para, com o contributo da 
ciência e o assumir de compromissos por 
todos os implicados, melhorar o ambiente 
em Sines. Lamentando a falta de melhorias 
na ETAR por mais de 20 anos, o presidente 
da Câmara disse que se deve “estudar, deci-
dir o que se pode ou não mandar para a 
ETAR e fazer os devidos investimentos”. 
Quanto à pesca, reafirmou o papel central 
da autarquia na condução de esforços junto 
das entidades locais, regionais e nacionais 
para a defesa e o desenvolvimento do sector.

Intervenções em www.mun-sines.pt

25 anos da 
Greve Verde 
comemorados
Em 1982, Sines realiza a primeira Greve Verde 
do país. A 28 de Maio, na sequência de descar-
gas industriais directas na costa norte de Sines 
(a ETAR ainda não estava a funcionar), os traba-
lhadores de Sines paralisam a actividade econó-
mica da vila. O povo enche as ruas em manifes-
tação. Uma dúzia de dias depois (8 de Junho) 
os pescadores bloqueiam o porto industrial. 
  Acontecimento pioneiro na formação de uma 
consciência ecológica do país, o quarto de sécu-
lo da Greve Verde em Sines foi assinalado com 
um programa de iniciativas no início de Junho. 
As comemorações incluíram, além da conferên-
cia “Pacto para a Saúde e Ambiente” (dia 6), 
uma reposição histórica do Bloqueio ao Porto 
Industrial de Sines (dia 7), a colocação de uma 
placa de homenagem à Comissão de Luta frente 

à antiga Capitania do Porto de Sines (dia 8), uma 
confraternização popular no Parque de Merendas 
(dia 9), uma exposição documental sobre a greve 
(patente no Centro de Artes) e visitas a unidades 
industriais (Repsol, Central Termoeléctrica e 
Refinaria). 
  A comissão promotora das comemorações foi 
composta pelas seguintes entidades: Assembleia 
Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines, 
Associação de Armadores da Pesca Artesanal e 
do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, Associação de Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal, Associação Empresarial de 
Sines, Associação Marés, Associação Quercus 
Núcleo Regional do Litoral Alentejano, Clube 
Náutico de Sines, Comissão de Luta da Greve 
Verde, Partido Comunista Português, Partido do 
Bloco de Esquerda, Partido Ecologista “Os 
Verdes”, Partido Social Democrata, Partido 
Socialista, Reserva Natural das Lagoas de Santo 
André e da Sancha, Sindicato dos Trabalhadores 
da Pesca do Sul, Sociedade Musical União 
Recreio Sport Sineense, Universidade de Évora  
Pólo de Sines e União dos Sindicatos de Sines e 
Santiago do Cacém.

Manifestação da Greve Verde

Amilcar Soares, coordenador do GISA

Visita à EDP Reposição do bloqueio ao porto industrial

Placa de homenagem à Comissão de Luta Inauguração da exposição sobre a Greve Verde
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Município assume 
construção de ETAR
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, anunciou, dia 25 de 
Abril, na sessão solene da Assembleia 
Municipal comemorativa da Revolução dos 
Cravos, que a autarquia irá assumir a cons-
trução de uma Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) para resolver o pro-
blema dos esgotos domésticos em Sines.
  Os esgotos são um dos mais antigos proble-
mas do concelho e as sucessivas propostas da 
CMS para a sua resolução não têm obtido 
respostas por parte do governo.
  “Este problema devia ter sido resolvido 
pelo governo logo durante a implantação do 
complexo industrial, mas não o foi”, diz 
Manuel Coelho. “Como não o foi na 
sequência da constituição da empresa Águas 
de Santo André, em 2001, quando estive-
ram previstos 3,5 milhões de contos de 
investimento para a ETAR e para a solução 
da rede de esgotos deste concelho. Mais 

GISA arranca 
ainda em 2007
O projecto permitirá conhecer melhor os efeitos da 
poluição atmosférica no meio e nas pessoas.

COM um custo estimado de 1 milhão e 95 
mil euros, a nova versão do projecto GISA - 
Gestão Integrada da Saúde e do Ambiente 
no Litoral Alentejano foi apresentada aos 
parceiros, dia 11 de Abril, nos Paços do 
Concelho. Está prevista a assinatura em 
Junho de um protocolo entre as instituições 
envolvidas, para arrancar o projecto ainda 
no segundo semestre de 2007.
  A nova versão do GISA foi formulada em 
consequência da não aceitação da sua candi-
datura ao projecto LIFE - Ambiente, res-
tringindo-se agora o seu âmbito, pela neces-
sidade de conter custos, à poluição atmosfé-
rica. No entanto, fica aberta a possibilidade 
de, considerando os dados disponíveis, quer 
nas empresas, quer na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região 
Alentejo (CCDR-A), as componentes água 
e solo poderem ser incluídas no trabalho, 
sem custos adicionais.
   O principal objectivo do GISA é desenhar 
e colocar no terreno um sistema que permi-
ta a gestão do risco ambiental causado pelo 
impacte da poluição atmosférica na saúde 

pública, na região do Litoral Alentejano. Será 
uma ferramenta que produzirá informação 
relevante para as autoridades de saúde, enti-
dades gestoras da qualidade do ambiente e 
população. Será criada uma página na 
Internet com informação não técnica, sobre a 
qualidade do ar no litoral alentejano. 
  Embora com uma duração estabelecida de 
três anos, está subjacente ao projecto a cons-
trução de instrumentos de monitorização e 
informação que mantêm a sua continuidade 
para além de 2010.
  O GISA é promovido pela CCDR-Alen-
tejo, em parceria com a Câmara Municipal 
de Sines, envolvendo parceiros técnicos das 
melhores universidades do país (Instituto 
Superior Técnico, CERENA, Fundação da 
Universidade de Lisboa, Observa e INESRE, 
numa equipa liderada por Amílcar Soares) e 
co-financiadores, onde se incluem empresas 
(Galp, Repsol, EDP, APS, Águas de Santo 
André, API Parques, Carbogal, Euroresinas, 
Kimaxtra e REN Atlântico), administrações 
regionais de saúde (Alentejo e Lisboa e Vale 
do Tejo) e autarquias do Litoral Alentejano.

recentemente, procurámos acordar com a 
empresa Águas de Santo André uma tarifa 
para a prestação deste serviço, mas esta não 
aceita as propostas da Câmara”. 
  É no contexto destas dificuldades que a 
Câmara entende que a melhor solução polí-
tica será a construção e gestão autónoma de 
uma ETAR, considerando que é esta opção a 
que melhor defende os interesses do municí-
pio no que respeita à gestão e aos preços de 
tarifas a cobrar aos munícipes.
  “Com as propostas da Águas de Santo 
André ficávamos dependentes de um sistema 
multi-municipal e da decisão desta entidade 
ou de uma futura outra entidade sobre os 
valores das tarifas, que poderiam vir a tornar-
se incomportáveis, em particular, para as pes-
soas de menos posses. Com a ETAR própria, 
a Câmara controla as tarifas dos esgotos 
pagas pelos munícipes”, conclui o autarca.

Ambiente em Sines discutido 
no aniversário da Greve Verde 
A conferência “Pacto para a Saúde e o Ambiente”, realizada dia 6 de Junho, foi um dos destaques das comemorações do 
25.º aniversário da primeira Greve Verde realizada no país.

EM 2007 passam 25 anos sobre um 
momento único da luta ecológica em Sines 
e em Portugal: a Greve Verde de 1982, 
quando população e pescadores se uniram 
para acabar com as descargas de efluentes 
industriais sem tratamento na Costa do 
Norte. No âmbito do programa de come-
morações da efeméride (ver caixa), o 
Centro de Artes acolheu, dia 6 de Junho, 
uma conferência com o título “Pacto para a 
Saúde e o Ambiente”. Juntando empresas, 
autarquias, universidades, autoridades na 
área do ambiente e outras entidades, o 
objectivo à partida era constituir, não só 
um momento de debate de ideias, mas tam-
bém um reafirmar de compromissos de tra-
balho em prol da qualidade do ambiente 
em Sines.

Autarcas defendem 
economia diversificada
Na abertura da conferência, Francisco 
Pacheco, presidente da Assembleia 
Municipal de Sines, considerou central a 
ideia de “pacto” na aposta que deve ser feita 
numa diversificação da actividade econó-
mica em Sines, onde haja um equilíbrio 
entre indústria, pesca, turismo e história.
  Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, salientou a importân-
cia de todos os “parceiros assumirem a sua 
quota-parte de responsabilidade” na ques-
tão ambiental de Sines, nomeadamente as 
empresas (cumprindo os seus deveres) e o 
Ministério do Ambiente (exercendo a sua 
acção fiscalizadora). O desenvolvimento 
harmonioso dos vários recursos do mar de 
Sines - plataforma portuária-industrial, pes-
ca e turismo - é, para o autarca, a chave do 
futuro do concelho.

Efeitos do emissário submarino
da ETAR em estudo
Durante a manhã, as empresas expuseram 
o trabalho que estão a desenvolver para tor-
nar as suas unidades ecologicamente mais 
sustentáveis.
 Administrador-delegado da Águas de 
Santo André, entidade actualmente res-
ponsável do equipamento que motivou a 
Greve Verde de 1982, a ETAR (estação de 
tratamento de águas residuais) do Ribeira 
dos Moinhos, Gravata Filipe reconheceu 
que o “passivo ambiental” criado nessa data 
“não se dissipará de um dia para o outro”. 
  Gravata Filipe garantiu, no entanto, que, 
com os esforços das próprias empresas, a 
qualidade do efluente industrial é hoje 
“francamente melhor” do que era há 20 
anos. À procura de evidências para corro-
bar essa afirmação, está em curso, através 
do Instituto Superior Técnico (IST) e do 
IPIMAR, um plano de monitorização dos 

efeitos do emissário submarino da ETAR, 
cujos resultados serão, se acordo com o 
administrador da Águas de Santo André, a 
base de futuros investimentos na estação. 
Presente na conferência, Ramiro Neves, 
cientista do Instituto Superior Técnico a 
coordenar o plano, disse que a primeira cam-
panha desse trabalho indicou níveis de con-
taminação baixos.  
  Duarte Lynce de Faria, da Administração 
do Porto de Sines, explicou o trabalho de 
monitorização e controlo ambiental que 
tem vindo a ser desenvolvido no porto. A 
atribuição de bandeira azul à Praia Vasco da 
Gama foi considerada um sinal de sucesso 
do desempenho da autoridade portuária a 
este nível.
  O presidente da Comissão Executiva da 
API Parques, Francisco Nunes e Sá, disse 
que a opção de desenvolvimento tomada 
por Portugal - subjacente ao trabalho 
desenvolvido pela API - tem como pressu-
posto o entendimento do ambiente como 
factor de competitividade.
  Jorge do Carmo, director da Central 
Termoeléctrica de Sines (EDP) apresentou 
os investimentos realizados para reduzir as 
emissões de óxidos de azoto, óxidos de enxo-
fre e partículas, num montante de 390 
milhões de euros.
  Director do Ambiente, Qualidade e 
Segurança da Galp Energia, Fernando 
Machado falou do trabalho da sua empresa 
na diminuição das emissões produzidas na 
fabricação do combustível na Refinaria de 
Sines, elegendo como investimento central 
neste domínio a implementação da co-
geração com gás natural.
  Afirmando que se trata de “uma unidade 
com pequenos impactes ambientais”, 
Carlos Azevedo, director-geral da REN 
Atlântico, disse que está em curso a certifi-
cação do Sistema Integrado de Gestão de 
Qualidade, Ambiente e Segurança do ter-
minal de gás.
 Paula Grifo, responsável pela Saúde, 
Segurança e Ambiente da Repsol, afirmou 
que todo a petroquímica tem neste 
momento licenciamento ambiental e que 
em 2005 e 2006 a companhia gastou 10,4 
milhões de euros na melhoria do ambiente e 
segurança.
  No período de debate, a referência de que, 
em períodos de grandes chuvadas, parte das 
águas pluviais de algumas unidades do com-
plexo industrial são expelidos sem trata-
mento (em especial, na Ribeira dos 
Moinhos) motivaram expressões de preo-
cupação do representante do Sindicato dos 
Trabalhadores das Pescas,  Carlos 
Espadinha, e de Ana Vidal, do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade.

GISA pioneiro no estudo 
do efeito da poluição na saúde
A relação entre ambiente e saúde do ponto 
de vista da ciência foi o mote do segundo 
painel da conferência. 
 Amílcar Soares, professor do Instituto 
Superior Técnico, abordou o sistema GISA 
-Gestão Integrada da Saúde e Ambiente (cu-
ja equipa científica lidera) como uma “ex-
tensão natural” de outro projecto bem suce-
dido, SinesBioAr. O carácter raro do envol-
vimento conjunto de empresas, autarquias, 
universidades  e autoridades estatais de saú-
de e ambiente foi destacado num projecto 
que, além de criar uma ferramenta de infor-
mação regional sobre a qualidade do ar, será 
pioneiro no estudo da relação da poluição 
com a doença e a mortalidade.
  João Castro, do Laboratório de Ciências 
do Mar da Universidade de Évora, elencou 
um conjunto de ameaças à biodiversidade 
marinha - da poluição química à pesca 
intensiva. A hipótese de as situações recor-
rentes de aparecimento de lamas oleosas 
nas redes dos pescadores de Milfontes 
terem como origem o derrame de crude do 
Marão (1989) foi, nesse contexto, coloca-
da.
 Francisco Ferreira, vice-presidente da 
Quercus, afirmou que manutenção nos 
níveis de emissões abaixo dos limites legais 
não significa que não sejam um problema 
de saúde pública, uma vez que, queixando-
se a população, é porque se verifica uma 
situação de “stress” que deve ser considera-
da.

Ambiente prioritário para a Câmara
No período de intervenções da Admi-
nistração Pública, Maria José Santana, 
directora dos Serviços de Ambiente da 
Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional - Alentejo, voltou a 
referir o GISA, que a comissão coordena, 
como ferramenta fundamental para o 
conhecimento da poluição e dos seus efei-
tos na saúde no Litoral Alentejano.
  Carmem Francisco, vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, lembrou o trabalho 
recente desenvolvido pela autarquia na área 
do ambiente, desde o grupo de trabalho 
para estudo do impacto da Refinaria Vasco 
da Gama aos esforços para impedir a 
implantação da central de ciclo combinado 
da Galp Power na zona portuária e ao papel 
condutor na promoção do projecto GISA. 

A vereadora destacou ainda a decisão de cri-
ar um Departamento de Ambiente, 
Planeamento e Urbanismo (ver pág. 4) 
como sinal de que a Câmara de Sines, trans-
cendendo as próprias atribuições legais das 
autarquias, trata o ambiente como área 
estratégica da sua intervenção.

Algas dominam mesa-redonda
A mesa-redonda foi marcada por uma ques-
tão muito específica - uma campanha de 
apanha de algas em São Torpes realizada 
recentemente -, considerando os represen-
tantes dos pescadores (Carlos Espadinha, 
Sindicato dos Pescadores do Sul; João 
Miguel  Custódio ,  Associação de 
Armadores do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina) que ela pode estar a ter impacto 
na reprodução do peixe e os representantes 
dos responsáveis pela operação (Rui Santos, 
Universidade do Algarve; Jorge do Carmo, 
EDP) que não há provas de que isso está a 
acontecer. 
  A delegada de Saúde de Sines, Fernanda 
Santos, chamou a atenção para o facto de o 
Ministério da Saúde não se poder alhear da 
questão do ambiente e considerou o GISA 
um projecto pioneiro no estudo das causas 
ambientais da morbilidade. Ana Vidal, do 
Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, mostrou-se optimista, uma 
vez que, no seu entendimento, “a empresa 
moderna já percebeu que só estando aliada 
à qualidade ambiental é que tem futuro”. O 
Capitão do Porto de Sines, Guilherme 
Ferreira, disse que o Porto de Sines tem sido 
exemplar em termos de boas práticas de 
actuação e cooperação, e João Lopes, da 
Mútua dos Pescadores, lembrou que não há 
ambiente sem desenvolvimento.

Município apela a melhorias na ETAR
No encerramento, Francisco do Ó Pacheco, 
destacou entre as conclusões da conferência 
a inexistência, ao longo de mais de duas 
décadas, de um trabalho aprofundado sobre 
os efeitos do emissário submarino na vida 
marinha, bem como os problemas de licen-
ciamento da estação revelados pelo respon-
sável da Águas de Santo André. Os pescado-
res foram novamente referidos como acto-
res centrais na relação com o complexo 
industrial, defendendo o autarca que a 
Assembleia se deve assumir como “platafor-
ma de acção conjunta” em prol dessa activi-
dade.
  Manuel Coelho criticou a “ausência siste-
mática” do Ministério do Ambiente e do 
Ministério da Saúde nas iniciativas realiza-
das sobre a situação ambiental em Sines e 
reafirmou o empenho da Câmara num tra-
balho reforçado para, com o contributo da 
ciência e o assumir de compromissos por 
todos os implicados, melhorar o ambiente 
em Sines. Lamentando a falta de melhorias 
na ETAR por mais de 20 anos, o presidente 
da Câmara disse que se deve “estudar, deci-
dir o que se pode ou não mandar para a 
ETAR e fazer os devidos investimentos”. 
Quanto à pesca, reafirmou o papel central 
da autarquia na condução de esforços junto 
das entidades locais, regionais e nacionais 
para a defesa e o desenvolvimento do sector.

Intervenções em www.mun-sines.pt

25 anos da 
Greve Verde 
comemorados
Em 1982, Sines realiza a primeira Greve Verde 
do país. A 28 de Maio, na sequência de descar-
gas industriais directas na costa norte de Sines 
(a ETAR ainda não estava a funcionar), os traba-
lhadores de Sines paralisam a actividade econó-
mica da vila. O povo enche as ruas em manifes-
tação. Uma dúzia de dias depois (8 de Junho) 
os pescadores bloqueiam o porto industrial. 
  Acontecimento pioneiro na formação de uma 
consciência ecológica do país, o quarto de sécu-
lo da Greve Verde em Sines foi assinalado com 
um programa de iniciativas no início de Junho. 
As comemorações incluíram, além da conferên-
cia “Pacto para a Saúde e Ambiente” (dia 6), 
uma reposição histórica do Bloqueio ao Porto 
Industrial de Sines (dia 7), a colocação de uma 
placa de homenagem à Comissão de Luta frente 

à antiga Capitania do Porto de Sines (dia 8), uma 
confraternização popular no Parque de Merendas 
(dia 9), uma exposição documental sobre a greve 
(patente no Centro de Artes) e visitas a unidades 
industriais (Repsol, Central Termoeléctrica e 
Refinaria). 
  A comissão promotora das comemorações foi 
composta pelas seguintes entidades: Assembleia 
Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines, 
Associação de Armadores da Pesca Artesanal e 
do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, Associação de Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal, Associação Empresarial de 
Sines, Associação Marés, Associação Quercus 
Núcleo Regional do Litoral Alentejano, Clube 
Náutico de Sines, Comissão de Luta da Greve 
Verde, Partido Comunista Português, Partido do 
Bloco de Esquerda, Partido Ecologista “Os 
Verdes”, Partido Social Democrata, Partido 
Socialista, Reserva Natural das Lagoas de Santo 
André e da Sancha, Sindicato dos Trabalhadores 
da Pesca do Sul, Sociedade Musical União 
Recreio Sport Sineense, Universidade de Évora  
Pólo de Sines e União dos Sindicatos de Sines e 
Santiago do Cacém.

Manifestação da Greve Verde

Amilcar Soares, coordenador do GISA

Visita à EDP Reposição do bloqueio ao porto industrial

Placa de homenagem à Comissão de Luta Inauguração da exposição sobre a Greve Verde
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A CÂMARA Municipal de Sines e a empre-
sa Terras de Manique - Empreendimentos 
Imobiliários S. A. assinaram, dia 11 de 
Abril, nos Paços do Concelho, a escritura 
pública referente ao contrato de desenvol-
vimento urbano do loteamento designado 
“art.º 47”, em Porto Covo.
  A escritura celebrada entre a autarquia e a 
proprietária dos terrenos prevê que a 
empresa Terras de Manique conclua as 
obras de urbanização (saneamento, arrua-

Artigo 47 
com solução
Câmara e empresa Terras de Manique celebraram em 
Abril um contrato de desenvolvimento para reinício da 
construção no loteamento “art.º 47”, em Porto Covo.

mentos, rede de águas e de electricidade, 
etc.) referentes àquele loteamento, inter-
rompidas pelos anteriores promotores na 
década de 90.

As obras no espaço público previstas
Em consequência deste acordo, a Câmara 
procedeu, dia 24 de Abril, à emissão oficio-
sa do alvará do loteamento, mediante a 
deposição de caução bancária, abrindo-se 
caminho ao início das obras das infra-
estruturas necessárias ao empreendimento, 
à construção de habitações (nomeadamente 
nos lotes adquiridos pelos particulares) e à 
realização dos equipamentos públicos.
  No espaço dos actuais campos de jogos e 
pavilhão desportivo vai ser construído um 
grande jardim público com 15 mil metros 
quadrados, com campos de ténis, polides-
portivo descoberto com campo de futebol 
de 7, voleibol, basquetebol, etc., e parque 
infantil. Todas estas obras são da responsa-
bilidade da empresa e reverterão para o 
domínio do município.
  A Câmara Municipal de Sines responsabi-
liza-se pela construção de um novo pavilhão 
multiusos para desportos, lazer e festas, 
assim como das instalações do centro de dia 
para idosos.
  O projecto global das obras previstas será 
apresentado publicamente, em Porto Covo, 
em data a definir.

Mercado tem 
estudo prévio 
O estudo fornece uma proposta preliminar de organização 
dos espaços do novo equipamento do mercado municipal e 
de alterações viárias a realizar na zona.

A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, 
dia 17 de Maio, por maioria, o Estudo Pré-
vio de Urbanização da Zona do Mercado, 
realizado pelo CESUR - Centro de Sistemas 
Urbanos e Regionais. O estudo enquadra no 
Plano de Urbanização da Cidade de Sines a 
intervenção aprovada em Dezembro de 
2006 para a zona do mercado e sugere um 
conjunto de alterações na rede viária.
  A obra do mercado e da área adjacente será 
feita através de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Sines e a entidade privada que 
vier a ganhar o concurso público para a cons-

trução e exploração da superfície comercial.
  A edificação prevista inclui um mercado 
municipal (1000 m2), uma área para colecti-
vidades (600 m2) - previsivelmente para esco-
la de dança / ginásio -, e um parque de estaci-
onamento subterrâneo com 226 lugares 
(5653 m2).
  Em termos de rede viária, as principais alte-
rações propostas são a construção de uma 
rotunda entre o mercado, as torres do Largo 
Júdice Fialho e a Escola Básica EB1 n.º 1 e a 
criação uma nova via entre a Rua da Alegria, a 
Travessa Mariana Godinho e a avenida. 

Sines é uma “cidade criativa”

SINES participou na conferência das 
Cidades Criativas, organizada pela 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, como uma das cidades portu-
guesas que melhor representam o conceito 
de “cidade criativa”. O evento, que distin-
guiu ainda a cidade de Gaia, teve lugar em 
Oeiras, no dia 26 de Março, e contou com a 
presença de vários autarcas e especialistas 
nacionais e internacionais.
  O objectivo da conferência era perceber 

como tornar as cidades mais competitivas e 
atractivas para viver. A resposta chegou pela 
aposta na diferenciação e na indústria cul-
tural, as razões apontadas para a escolha da 
cidade de Sines. O Festival Músicas do 
Mundo, o Centro de Artes de Sines, os pro-
gramas desportivos e educacionais para 
todas as crianças do 1º ciclo e o projecto 
para a Gestão Integrada da Saúde e 
Ambiente (GISA), foram alguns dos pro-
jectos pelos quais a cidade se distinguiu.

Projecto de incubadora 
de empresas avança
A construir na Quinta da Lameira, a incubadora proporcionará espaço, formação e apoio a vários níveis para que as 
novas pequenas empresas do concelho e da região cresçam amparadas.

A CANDIDATURA desenvolvida pela 
Câmara Municipal de Sines à “Medida de 
Apoio  a  Novas  Infra-Est ruturas  
Tecnológicas” do PRIME para construir 
um centro de incubação de empresas de 
base tecnológica em Sines foi aprovada no 
dia 12 de Abril. Prevê-se que o equipamen-
to esteja concluído ainda durante o primei-
ro semestre de 2008 e que inicie o seu fun-
cionamento em pleno no segundo semestre 
do mesmo ano.
  Este projecto resulta de uma parceria com 
a Universidade do Algarve, a Universidade 
de Évora, o Instituto Politécnico de Beja e o 
Instituto Politécnico de Setúbal, e tem 
como missão e objectivos o desenvolvi-
mento de uma cultura de empreendedoris-
mo e inovação na região. 

Nascer e crescer apoiado
Instalado num terreno actualmente devo-
luto na ZIL 2, a Quinta da Lameira, o cen-
tro disporá de uma área coberta de 5 mil 
meros quadrados, com 32 espaços modula-
res de incubação de empresas, com infra-
estruturas, serviços comuns e mobiliário à 
disposição, pensados numa lógica de criar 
um ambiente propício às empresas recém-
criadas nos três primeiros anos da sua acti-
vidade, fazendo posteriormente a transição 
destas ou para a zona industrial envolvente, 
ou para qualquer um dos núcleos urbanos 
do Alentejo Litoral.
  “Há um conjunto significativo de empre-

sas que estão à espera de lotes na ZIL e 
outras, com lotes atribuídos, em que se 
demora cerca de dois anos a construir insta-
lações. Muitas empresas morrem por causa 
deste período de espera. Na incubadora, 
estas empresas podem começar a constituir-
se e a procurar negócios”, diz Manuel 
Coelho, presidente da Câmara Municipal 
de Sines.
  O equipamento faz o acolhimento e incu-
bação de ideias, projectos e empresas de 
base tecnológica, presta serviços especializa-
dos, consultoria, formação e marketing 
especializado e promove a incorporação de 
tecnologia e conhecimento produzido nou-
tras instituições e a respectiva transferência 
para o mercado.
  O projecto representa um investimento 
total na ordem dos 3,5 milhões de euros que 
será suportado pelo PRIME, através da can-
didatura agora aprovada, e pelas entidades 
parceiras envolvidas que criaram a 
Associação Centro de Incubação de 
Empresas de Base Tecnológica Vasco da 
Gama para executar a obra, gerir o equipa-
mento e angariar ideias, empreendedores e 
projectos empresariais para incubar no cen-
tro.

Câmara organiza feira de emprego 
e empreendedorismo no Outono
As instalações da incubadora servirão tam-
bém para a dinamização de formação dirigi-
da e qualificação profissional graduada e 

pós-graduada ministrada por instituições de 
ensino superior. Manuel Coelho destaca 
esta componente do projecto e liga-a à pos-
sível instalação da Escola Tecnológica do 
Litoral Alentejano na cidade como bases da 
criação de um pólo tecnológico em Sines.
  Pensada no contexto deste trabalho em 
prol da criação de riqueza e emprego, a 
Câmara Municipal de Sines organiza, no 
Outono, uma feira de emprego e empreen-
dedorismo: “A feira, a realizar no Centro de 
Artes, será uma iniciativa regular de estímu-
lo aos jovens para procurar emprego, para se 

prepararem para o emprego qualificado e 
para compreenderem a importância de for-
marem e desenvolverem micro-empresas”, 
explica o autarca.
  A sensibilização das empresas responsáveis 
pelos novos investimentos em Sines para dar 
prioridade ao recrutamento dos jovens de 
Sines (de ambos os sexos) e a criação de uma 
base de dados de jovens à procura de empre-
go são outros aspectos do trabalho que está a 
ser realizado pela Câmara na área do empre-
go e da formação.

O MINISTÉRIO da Educação decidiu o 
encerramento da Escola EB1 dos Lentiscais 
no final do ano lectivo 2006/2007. Decisão 
já prevista na Carta Educativa do Concelho 
de Sines, aprovada no início do ano, o 
fecho da escola tem a concordância da 
Câmara Municipal de Sines. O presidente, 
Manuel Coelho, considera que a vinda das 
crianças para as escolas da cidade constitui 
uma “melhoria das suas condições de 
aprendizagem e sociabilização”.
  “A Escola dos Lentiscais é uma escola iso-

lada no meio da floresta, com um número 
muito reduzido de alunos de pontos disper-
sos do concelho (Paiol, Bairro Novo da 
Provença, Bairro da Floresta) e o seu fecho 
não afecta nenhuma área populacional sig-
nificativa. Pelo contrário acaba-se com uma 
situação de desequilíbrio e desigualdade em 
relação às crianças da cidade, porque os alu-
nos que estudavam nos Lentiscais transitam 
para instalações com melhor qualidade e, 
sobretudo, não passam anos decisivos da 
sua vida em isolamento”, afirma o autarca.

Junho em
festa para 
os mais novos

A CÂMARA Municipal de Sines está a orga-
nizar ao longo do mês de Junho o programa 
“Junho em Festa”, com iniciativas nas áreas 
da infância, juventude e educação destina-
das às crianças, pais, professores e toda a 
comunidade educativa de Sines. Dia 1 de 
Junho, Dia Mundial da Criança, no Parque 
Desportivo e Parque Infantil Municipais, 
houve actividades desportivas, jogos, insu-
fláveis, pinturas livres e animação.  Também 
dia 1 de Junho, as crianças participaram no 
hastear oficial da Bandeira Azul que teve 
lugar na Praia Vasco da Gama (ver pág. 5). 
  A partir das 9h30 e estendendo-se por todo 
o dia, realiza-se, entre 20 e 22 de Junho, o 
encerramento das Olimpíadas Escolares, 
nas instalações desportivas da Escola EB 2,3 
Vasco da Gama. A iniciativa é uma amostra 
das actividades desportivas executadas ao 
longo do ano lectivo. Os pais e encarregados 
de educação dos alunos do 1º ciclo e popu-

lação em geral estão convidados a acompa-
nhar os filhos nestas actividades.
  Amostra do trabalho desportivo realizado 
no pré-escolar, as Primeiras Cambalhotas 
2007 têm lugar no Pavilhão dos Desportos 
na tarde de dia 26, com a presença de crian-
ças dos jardins-de-infância do Agrupamento 
Vertical de Escolas de Sines, Jardim-de-
infância “A Conchinha”, Jardim-de-infância 
“O Pintainho” e Jardim-de-infância “O 
Capuchinho”.

Escola dos Lentiscais encerra

[1] Mercado Municipal [2] Superfície Comercial [3] Espaço colectividades
Extracto da planta de apresentação (CESUR - Centro de Sistemas Urbanos e Regionais)

O centro de incubação será instalado na Quinta da Lameira

Pinturas livres no Dia da Criança
A escola já não funcionará no ano lectivo 2007/2008

Loteamento “art.º 47”

Alterações ao trânsito 
na Av. Praia durante o Verão

A AVENIDA Vasco da Gama, em Sines, 
sofre a partir de Junho algumas alterações à 
circulação normal do trânsito automóvel, 
tendo em conta a preparação e a realização 
da edição 2007 da Mostra Gastronómica 
“Sines Alentejo à Mesa” que, este ano, será 
realizada na avenida. As alterações de 
circulação vão manter-se também durante o 
Festival Músicas do Mundo e o trânsito 
deverá voltar à normalidade durante o mês 
de Agosto.
  A partir de segunda-feira, dia 18 de Junho, 
o trânsito passará a estar encerrado em 
ambos os sentidos. Excepção feita ao acesso 
a partir da descida junto às escadinhas da 
praia, que manterá a circulação, mas apenas 
no sentido poente-nascente.  A partir de 25 
de Junho, a circulação no sentido poente-
nascente será permitida desde a Docapesca 
até à zona do estacionamento, onde será 

feito um rebaixamento do separador central, 
permitindo que os condutores possam 
retomar o sentido contrário, a partir desse 
ponto. Durante o período de alteração ao 
trânsito, a Avenida Vasco da Gama está 
dotada de uma via de emergência, de forma a 
permitir o acesso e a circulação de viaturas de 
socorro. Os condicionamentos não irão 
afectar a circulação pedonal.
  As alterações ao trânsito vão manter-se 
depois da Mostra Gastronómica, uma vez 
que as suas estruturas serão usadas também 
no Festival Músicas do Mundo, que decorre 
entre 20 e 28 de Julho. No entanto, durante 
este período o trânsito estará encerrado em 
toda a avenida, nos dois sentidos, entre a 
subida do Castelo e a Docapesca. O trânsito 
na Avenida Vasco da Gama deverá voltar à 
normalidade a partir do dia 13 de Agosto. 
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A CÂMARA Municipal de Sines e a empre-
sa Terras de Manique - Empreendimentos 
Imobiliários S. A. assinaram, dia 11 de 
Abril, nos Paços do Concelho, a escritura 
pública referente ao contrato de desenvol-
vimento urbano do loteamento designado 
“art.º 47”, em Porto Covo.
  A escritura celebrada entre a autarquia e a 
proprietária dos terrenos prevê que a 
empresa Terras de Manique conclua as 
obras de urbanização (saneamento, arrua-

Artigo 47 
com solução
Câmara e empresa Terras de Manique celebraram em 
Abril um contrato de desenvolvimento para reinício da 
construção no loteamento “art.º 47”, em Porto Covo.

mentos, rede de águas e de electricidade, 
etc.) referentes àquele loteamento, inter-
rompidas pelos anteriores promotores na 
década de 90.

As obras no espaço público previstas
Em consequência deste acordo, a Câmara 
procedeu, dia 24 de Abril, à emissão oficio-
sa do alvará do loteamento, mediante a 
deposição de caução bancária, abrindo-se 
caminho ao início das obras das infra-
estruturas necessárias ao empreendimento, 
à construção de habitações (nomeadamente 
nos lotes adquiridos pelos particulares) e à 
realização dos equipamentos públicos.
  No espaço dos actuais campos de jogos e 
pavilhão desportivo vai ser construído um 
grande jardim público com 15 mil metros 
quadrados, com campos de ténis, polides-
portivo descoberto com campo de futebol 
de 7, voleibol, basquetebol, etc., e parque 
infantil. Todas estas obras são da responsa-
bilidade da empresa e reverterão para o 
domínio do município.
  A Câmara Municipal de Sines responsabi-
liza-se pela construção de um novo pavilhão 
multiusos para desportos, lazer e festas, 
assim como das instalações do centro de dia 
para idosos.
  O projecto global das obras previstas será 
apresentado publicamente, em Porto Covo, 
em data a definir.

Mercado tem 
estudo prévio 
O estudo fornece uma proposta preliminar de organização 
dos espaços do novo equipamento do mercado municipal e 
de alterações viárias a realizar na zona.

A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, 
dia 17 de Maio, por maioria, o Estudo Pré-
vio de Urbanização da Zona do Mercado, 
realizado pelo CESUR - Centro de Sistemas 
Urbanos e Regionais. O estudo enquadra no 
Plano de Urbanização da Cidade de Sines a 
intervenção aprovada em Dezembro de 
2006 para a zona do mercado e sugere um 
conjunto de alterações na rede viária.
  A obra do mercado e da área adjacente será 
feita através de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Sines e a entidade privada que 
vier a ganhar o concurso público para a cons-

trução e exploração da superfície comercial.
  A edificação prevista inclui um mercado 
municipal (1000 m2), uma área para colecti-
vidades (600 m2) - previsivelmente para esco-
la de dança / ginásio -, e um parque de estaci-
onamento subterrâneo com 226 lugares 
(5653 m2).
  Em termos de rede viária, as principais alte-
rações propostas são a construção de uma 
rotunda entre o mercado, as torres do Largo 
Júdice Fialho e a Escola Básica EB1 n.º 1 e a 
criação uma nova via entre a Rua da Alegria, a 
Travessa Mariana Godinho e a avenida. 

Sines é uma “cidade criativa”

SINES participou na conferência das 
Cidades Criativas, organizada pela 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, como uma das cidades portu-
guesas que melhor representam o conceito 
de “cidade criativa”. O evento, que distin-
guiu ainda a cidade de Gaia, teve lugar em 
Oeiras, no dia 26 de Março, e contou com a 
presença de vários autarcas e especialistas 
nacionais e internacionais.
  O objectivo da conferência era perceber 

como tornar as cidades mais competitivas e 
atractivas para viver. A resposta chegou pela 
aposta na diferenciação e na indústria cul-
tural, as razões apontadas para a escolha da 
cidade de Sines. O Festival Músicas do 
Mundo, o Centro de Artes de Sines, os pro-
gramas desportivos e educacionais para 
todas as crianças do 1º ciclo e o projecto 
para a Gestão Integrada da Saúde e 
Ambiente (GISA), foram alguns dos pro-
jectos pelos quais a cidade se distinguiu.

Projecto de incubadora 
de empresas avança
A construir na Quinta da Lameira, a incubadora proporcionará espaço, formação e apoio a vários níveis para que as 
novas pequenas empresas do concelho e da região cresçam amparadas.

A CANDIDATURA desenvolvida pela 
Câmara Municipal de Sines à “Medida de 
Apoio  a  Novas  Infra-Est ruturas  
Tecnológicas” do PRIME para construir 
um centro de incubação de empresas de 
base tecnológica em Sines foi aprovada no 
dia 12 de Abril. Prevê-se que o equipamen-
to esteja concluído ainda durante o primei-
ro semestre de 2008 e que inicie o seu fun-
cionamento em pleno no segundo semestre 
do mesmo ano.
  Este projecto resulta de uma parceria com 
a Universidade do Algarve, a Universidade 
de Évora, o Instituto Politécnico de Beja e o 
Instituto Politécnico de Setúbal, e tem 
como missão e objectivos o desenvolvi-
mento de uma cultura de empreendedoris-
mo e inovação na região. 

Nascer e crescer apoiado
Instalado num terreno actualmente devo-
luto na ZIL 2, a Quinta da Lameira, o cen-
tro disporá de uma área coberta de 5 mil 
meros quadrados, com 32 espaços modula-
res de incubação de empresas, com infra-
estruturas, serviços comuns e mobiliário à 
disposição, pensados numa lógica de criar 
um ambiente propício às empresas recém-
criadas nos três primeiros anos da sua acti-
vidade, fazendo posteriormente a transição 
destas ou para a zona industrial envolvente, 
ou para qualquer um dos núcleos urbanos 
do Alentejo Litoral.
  “Há um conjunto significativo de empre-

sas que estão à espera de lotes na ZIL e 
outras, com lotes atribuídos, em que se 
demora cerca de dois anos a construir insta-
lações. Muitas empresas morrem por causa 
deste período de espera. Na incubadora, 
estas empresas podem começar a constituir-
se e a procurar negócios”, diz Manuel 
Coelho, presidente da Câmara Municipal 
de Sines.
  O equipamento faz o acolhimento e incu-
bação de ideias, projectos e empresas de 
base tecnológica, presta serviços especializa-
dos, consultoria, formação e marketing 
especializado e promove a incorporação de 
tecnologia e conhecimento produzido nou-
tras instituições e a respectiva transferência 
para o mercado.
  O projecto representa um investimento 
total na ordem dos 3,5 milhões de euros que 
será suportado pelo PRIME, através da can-
didatura agora aprovada, e pelas entidades 
parceiras envolvidas que criaram a 
Associação Centro de Incubação de 
Empresas de Base Tecnológica Vasco da 
Gama para executar a obra, gerir o equipa-
mento e angariar ideias, empreendedores e 
projectos empresariais para incubar no cen-
tro.

Câmara organiza feira de emprego 
e empreendedorismo no Outono
As instalações da incubadora servirão tam-
bém para a dinamização de formação dirigi-
da e qualificação profissional graduada e 

pós-graduada ministrada por instituições de 
ensino superior. Manuel Coelho destaca 
esta componente do projecto e liga-a à pos-
sível instalação da Escola Tecnológica do 
Litoral Alentejano na cidade como bases da 
criação de um pólo tecnológico em Sines.
  Pensada no contexto deste trabalho em 
prol da criação de riqueza e emprego, a 
Câmara Municipal de Sines organiza, no 
Outono, uma feira de emprego e empreen-
dedorismo: “A feira, a realizar no Centro de 
Artes, será uma iniciativa regular de estímu-
lo aos jovens para procurar emprego, para se 

prepararem para o emprego qualificado e 
para compreenderem a importância de for-
marem e desenvolverem micro-empresas”, 
explica o autarca.
  A sensibilização das empresas responsáveis 
pelos novos investimentos em Sines para dar 
prioridade ao recrutamento dos jovens de 
Sines (de ambos os sexos) e a criação de uma 
base de dados de jovens à procura de empre-
go são outros aspectos do trabalho que está a 
ser realizado pela Câmara na área do empre-
go e da formação.

O MINISTÉRIO da Educação decidiu o 
encerramento da Escola EB1 dos Lentiscais 
no final do ano lectivo 2006/2007. Decisão 
já prevista na Carta Educativa do Concelho 
de Sines, aprovada no início do ano, o 
fecho da escola tem a concordância da 
Câmara Municipal de Sines. O presidente, 
Manuel Coelho, considera que a vinda das 
crianças para as escolas da cidade constitui 
uma “melhoria das suas condições de 
aprendizagem e sociabilização”.
  “A Escola dos Lentiscais é uma escola iso-

lada no meio da floresta, com um número 
muito reduzido de alunos de pontos disper-
sos do concelho (Paiol, Bairro Novo da 
Provença, Bairro da Floresta) e o seu fecho 
não afecta nenhuma área populacional sig-
nificativa. Pelo contrário acaba-se com uma 
situação de desequilíbrio e desigualdade em 
relação às crianças da cidade, porque os alu-
nos que estudavam nos Lentiscais transitam 
para instalações com melhor qualidade e, 
sobretudo, não passam anos decisivos da 
sua vida em isolamento”, afirma o autarca.

Junho em
festa para 
os mais novos

A CÂMARA Municipal de Sines está a orga-
nizar ao longo do mês de Junho o programa 
“Junho em Festa”, com iniciativas nas áreas 
da infância, juventude e educação destina-
das às crianças, pais, professores e toda a 
comunidade educativa de Sines. Dia 1 de 
Junho, Dia Mundial da Criança, no Parque 
Desportivo e Parque Infantil Municipais, 
houve actividades desportivas, jogos, insu-
fláveis, pinturas livres e animação.  Também 
dia 1 de Junho, as crianças participaram no 
hastear oficial da Bandeira Azul que teve 
lugar na Praia Vasco da Gama (ver pág. 5). 
  A partir das 9h30 e estendendo-se por todo 
o dia, realiza-se, entre 20 e 22 de Junho, o 
encerramento das Olimpíadas Escolares, 
nas instalações desportivas da Escola EB 2,3 
Vasco da Gama. A iniciativa é uma amostra 
das actividades desportivas executadas ao 
longo do ano lectivo. Os pais e encarregados 
de educação dos alunos do 1º ciclo e popu-

lação em geral estão convidados a acompa-
nhar os filhos nestas actividades.
  Amostra do trabalho desportivo realizado 
no pré-escolar, as Primeiras Cambalhotas 
2007 têm lugar no Pavilhão dos Desportos 
na tarde de dia 26, com a presença de crian-
ças dos jardins-de-infância do Agrupamento 
Vertical de Escolas de Sines, Jardim-de-
infância “A Conchinha”, Jardim-de-infância 
“O Pintainho” e Jardim-de-infância “O 
Capuchinho”.

Escola dos Lentiscais encerra

[1] Mercado Municipal [2] Superfície Comercial [3] Espaço colectividades
Extracto da planta de apresentação (CESUR - Centro de Sistemas Urbanos e Regionais)

O centro de incubação será instalado na Quinta da Lameira

Pinturas livres no Dia da Criança
A escola já não funcionará no ano lectivo 2007/2008

Loteamento “art.º 47”

Alterações ao trânsito 
na Av. Praia durante o Verão

A AVENIDA Vasco da Gama, em Sines, 
sofre a partir de Junho algumas alterações à 
circulação normal do trânsito automóvel, 
tendo em conta a preparação e a realização 
da edição 2007 da Mostra Gastronómica 
“Sines Alentejo à Mesa” que, este ano, será 
realizada na avenida. As alterações de 
circulação vão manter-se também durante o 
Festival Músicas do Mundo e o trânsito 
deverá voltar à normalidade durante o mês 
de Agosto.
  A partir de segunda-feira, dia 18 de Junho, 
o trânsito passará a estar encerrado em 
ambos os sentidos. Excepção feita ao acesso 
a partir da descida junto às escadinhas da 
praia, que manterá a circulação, mas apenas 
no sentido poente-nascente.  A partir de 25 
de Junho, a circulação no sentido poente-
nascente será permitida desde a Docapesca 
até à zona do estacionamento, onde será 

feito um rebaixamento do separador central, 
permitindo que os condutores possam 
retomar o sentido contrário, a partir desse 
ponto. Durante o período de alteração ao 
trânsito, a Avenida Vasco da Gama está 
dotada de uma via de emergência, de forma a 
permitir o acesso e a circulação de viaturas de 
socorro. Os condicionamentos não irão 
afectar a circulação pedonal.
  As alterações ao trânsito vão manter-se 
depois da Mostra Gastronómica, uma vez 
que as suas estruturas serão usadas também 
no Festival Músicas do Mundo, que decorre 
entre 20 e 28 de Julho. No entanto, durante 
este período o trânsito estará encerrado em 
toda a avenida, nos dois sentidos, entre a 
subida do Castelo e a Docapesca. O trânsito 
na Avenida Vasco da Gama deverá voltar à 
normalidade a partir do dia 13 de Agosto. 
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O festival como não há outro
ilumina Sines em Julho
Considerado um dos melhores eventos do género realizados na Europa, o Festival Músicas do Mundo volta a encher 
Porto Covo e Sines de música e animação. 

ENTRE 20 e 28 de Julho, o Festival Músi-
cas do Mundo, o maior do género realizado 
em Portugal, regressa a Porto Covo e Sines 
para nove dias de música com 32 concertos 
dos cinco continentes.
 É com um grupo português que o festival 
abre, dia 20, em Porto Covo. De forma rigo-
rosa e divertida, os Galandum Galundaina 
dão-nos a conhecer a música, dança e lín-
gua das Terras de Miranda. Mas há mais Por-
tugal no festival 2007. Ainda em Porto 
Covo, faz-se a estreia mundial de uma par-
ceria entre o flautista Rão Kyao e o saxofo-
nista norueguês Karl Seglem. No Centro de 
Artes, encontramos uma das mais misterio-
sas cantoras portuguesas, Lula Pena. No 
Castelo, o contrabaixista Carlos Bica apre-
senta o seu projecto, “Azul”.
  Directamente do Brasil, vem Hamilton de 
Holanda, considerado hoje o melhor ban-
dolinista do mundo.

Leste da Europa em força
A cultura do leste europeu vive uma fase de 
renascimento e o festival 2007 dá-lhe um 
peso reforçado na programação. As viagens 
sonoras do croata Darko Rundek, o jazz de 
fusão dos húngaros Djabe, o rock experi-
mental russo e arménio dos Deti Picasso e o 
“ska dos Cárpatos” dos ucranianos Hayda-
maky são o contingente oriental em Porto 
Covo. Em Sines, a fechar com fogo-de-
artifício os concertos do Castelo punk ciga-
no efervescente, com a estreia em Portugal 

dos Gogol Bordello, melhor grupo das Amé-
ricas de 2006, eleito pela BBC Radio 3.
  Da metade oeste da Europa, a música tam-
bém é de luxo. Os premiados Bellowhead 
vêm ao Castelo demonstrar porque são o 
melhor que aconteceu à folk britânica neste 
início de século. Na Praia, La Etruria Cri-
minale Banda abre novos caminhos à músi-
ca tradicional italiana. Da sempre interes-
sante Bretanha, ouvimos a redescoberta 
modal dos Norkst e o quarteto acústico do 
violinista Jacky Molard. As irmãs Ttukunak 
dão espectáculo com a interpretação inova-
dora de uma velha percussão basca. Depois 
há os cantautores: Marcel Kanche, da Fran-
ça, e Erika Stucky, da Suíça, criadores origi-
nais, com o gosto por correr riscos.

Uma viagem por todas as Áfricas
Super-potência das músicas do mundo, a 
África sub-sahariana é novamente respon-
sável por uma das porções mais interessan-
tes do programa. Em 2007, o destaque é o 
etíope Mahmoud Ahmed, artista africano 
do ano e um dos maiores cantores mundia-
is. Também a não perder o somali K'Naan, 
revelação da “world music” em 2006, que 
traz pela primeira vez o “hip hop” ao cená-
rio privilegiado do Castelo. Mas há mais. A 
maliana Mamani Keita canta, em Porto 
Covo, com o guitarrista francês Nicolas 
Repac. E também do Mali, a extraordinária 
Oumou Sangaré. 
  Subamos agora o deserto. Do Norte de 

África, três concertos fundamentais. Logo 
no primeiro dia, escutamos os blues do 
Níger pelo grupo Etran Finatawa, que jun-
ta músicos tuaregues e “wodaabe”. Oriun-
da do vizinho Mali, atenção máxima aos 
Tartit, música e dança de um raro matriar-
cado da África de influência islâmica. 
Fazendo a ponte entre o Magrebe e a Euro-
pa, o argelino Rachid Taha promete um dos 
concertos mais quentes do festival.

Jazz, reggae e fusão
Género universal, o jazz volta a estar em for-
ça no programa do Festival Músicas do 
Mundo. Em 2007, destaque para o clarine-
tista Don Byron, que traz a Porto Covo o 
seu novo projecto, onde visita a música de 
um pioneiro da música “soul” dos anos 60, 
Junior Walker. A Sines, regressa o mítico 
World Saxophone Quartet, actualmente a 
trabalhar “Political Blues”, manifesto musi-
cal contra o clima político dos EUA con-
temporâneos. Na estreia da Oceania no fes-
tival, o jovem grupo da Austrália e Nova 
Zelândia Aronas funde ritmos da Polinésia 
com o jazz num concerto para surpreender.
  Um dos estilos mais populares no festival, 
o reggae, tem em 2007 duas propostas mui-
to diferentes. A dupla genial do “dub”, Sly 
& Robbie, regressa na companhia do can-
tor britânico Bitty McLean. Bebendo nos 
sons seculares de um velho povo do Japão, 
os Ainu, a Oki Dub Ainu Band faz uma 
inesperada e muito dançante fusão da tra-
dição japonesa com o ritmo jamaicano.
  Mas as alquimias desconcertantes não 
ficam por aqui. Harry Manx voa do Cana-
dá para um concerto de blues com influên-
cias da Índia. O percussionista indiano Tri-
lok Gurtu abre a música no Castelo com 
um projecto cheio de convidados que reú-
ne o melhor dos seus últimos anos de carre-
ira. E, no último concerto do festival, Señor 
Coconut faz a festa com arranjos latinos de 
sucessos da electrónica alemã e japonesa.

Mais festival nas iniciativas paralelas
É esta a programação musical. No Centro 
de Artes há conversas com artistas, work-
shops para crianças, realiza-se um ciclo de 
cinema com o tema “Música e Trabalho” e 
está patente uma exposição do fotógrafo 
angolano Kiluanji Kia Henda. Depois dos 
concertos nocturnos da Praia, a música con-
tinua, na Praia, até ao sol nascer, em quatro 
sessões de DJ.

Alegria e exigência nos 
33 anos de democracia 
A Revolução dos Cravos comemorou o seu 33.º aniversário. No programa cultural houve festa. Na 
Assembleia Municipal, a memória de Abril foi ponto de partida para reflectir sobre o presente.

AUTARQUIAS, movimento associativo, 
escolas e instituições de Sines assinalaram  
os 33 anos da Revolução do 25 de Abril de 
1974. 
  O ponto alto cultural das comemorações 
foi a Noite da Liberdade (24 para 25 de 
Abril), na Avenida Vasco da Gama, com 
fogo-de-artifício, a performance “Senhores 
Cinzentos”, pelo Teatro do Mar, e concertos 
do grupo Toques de Caramulo e da cantora 
Lura. Cerca de 3000 pessoas assistiram. 
  Dia 28 de Abril, o Auditório do Centro de 
Artes esteve cheio para ver o modo como o 
projecto Steel Drumming (com J. P. 
Simões) se apropriou do repertório de José 
Afonso através de tambores de metal. Ainda 
dia 28, nos Salões da Música e do Povo, a 
Associação Recreativa de Dança Sineense 
promoveu com sucesso mais um “Vamos 
Dançar”, uma iniciativa de divulgação da 
dança para a população em geral. Maria 
Inácia Rezola esteve no Centro de Artes, dia 
26, para apresentar o seu livro “25 de Abril - 
Mitos de uma Revolução”. 

Entre a alegria e o desapontamento
Na Sessão Solene Comemorativa do 25 de 
Abril, realizada nos Paços do Concelho, os 
deputados municipais e executivo reflecti-
ram sobre a data e o presente de Sines e da 
democracia portuguesa.
  Acácio Santos, deputado independente, 
revelou um “misto de alegria e frustração”, 
lamentando que Portugal mantenha “o pior 
desempenho económico europeu”, a saúde 
esteja em “coma profundo” e a educação e 
forças de segurança sejam pouco eficazes.
  Micael Raposo, do PSD, ligou o “cresci-
mento dos movimentos da extrema-direita” 
à “alienação das populações em relação à 
política e classe política”. No contexto da 
subida de importância de Sines como pólo 
de desenvolvimento nacional, o deputado 

lastimou o atraso na sua dotação com boas 
acessibilidades e condições de saúde.
  O socialista Pedro Ventura fez uma inter-
venção centrada na liberdade como grande 
conquista de Abril. Porém, “a liberdade não 
implica apenas ter direitos, mas também 
deveres, como a participação na vida colec-
tiva”, afirmou, acrescentando que Portugal 
“não precisa de um novo 25 de Abril”, mas 
“de uma maior e melhor cidadania”.
  No contexto do reforço das funções do 
Estado entendido como conquista de Abril, 
o deputado José Ferreira Costa (CDU) abor-
dou, entre vários outros temas, a reforma da 
administração pública em curso, conside-
rando que não tem tido resultados positivos 
para a população, apenas consequências 
negativas para os trabalhadores.

Memórias, desejos e compromissos 
Ainda na sessão solene, o vereador Carlos 
Silva, do PS, enumerou um conjunto de fac-
tos - positivos e negativos - que considerou 
marcantes desde a última celebração da 
data: recusa da Refinaria Vasco da Gama e 
Central da Galp na zona portuária,  decisão 
de antecipação de créditos da EDP, decisão 
sobre o mercado municipal, manutenção 
das dificuldades na saúde e na pesca, etc. O 
autarca manifestou o desejo de que, até 
Abril de 2008, “aconteçam mais factos posi-
tivos para Sines, sejam eles da responsabili-
dade do município ou do governo”.
  O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, falou de “desilusão” 
quando comparou algumas realidades do 
Portugal contemporâneo (“fortíssima acu-
mulação do capital financeiro”, “destruição 
da agricultura, indústria e pescas”, “descré-
dito da acção política” e “crescimento dos 
movimentos fascistas e fascizantes”) com as 
promessas de Abril. Mas considerou que 
Sines tem sido uma “cidade e concelho onde 

Abril se tem cumprido a nível do poder 
local”. Como compromissos imediatos do 
executivo que lidera, indicou o desenvolvi-
mento do GISA, a construção de uma nova 
ETAR (ver pág. 9) e de uma escola básica, o 
reforço da qualificação (através de coopera-
ção com universidades), a criação do novo 
complexo desportivo, a revisão do PDM, a 
conclusão do Plano de Valorização da Zona 
Histórica e o apoio às pescas e à saúde.
  António Jorge, presidente da comissão admi-
nistrativa que, depois da revolução, geriu o 
município até às primeiras eleições livres para 
o poder local, em 1976, foi o convidado da 
sessão solene. Na sua intervenção, lembrou as 
perseguições políticas durante o regime sala-
zarista (de que o próprio foi vítima) e falou de 
um conjunto de obras importantes realizadas 
durante esse período, da habitação à constru-
ção da marginal de São Torpes.

20 anos sem Zeca 
e 25 sem Adriano

COINCIDIU com os anos imediatamente antes e 
depois da Revolução dos Cravos o auge criativo 
de dois gigantes da música popular portuguesa. 
E deu-se a feliz circunstância de, em ambos, os 
casos o génio ter sido colocado ao mesmo tem-
po ao serviço de uma estética e de uma ética.
  José Afonso, natural de Aveiro, onde nasceu 
em 1929, teve uma vivência profunda do estado 
agónico do regime salazarista. Conheceu a misé-
ria nos bairros pobres do Porto, o colonialismo 
em Angola e Moçambique, o fanatismo fascista 
na casa do próprio tio em Belmonte, as perse-
guições políticas que lhe arruinaram a carreira 
de professor. Pioneiro no modo como tratou a 
música tradicional portuguesa e como nela inte-
grou contributos africanos, autor da canção 
senha e, posteriormente, hino, “Grândola Vila 
Morena”, Zeca, uma das grandes figuras morais 
da democracia portuguesa e o mais original 
compositor popular português do séc. XX, mor-
reu em 1987.
  Adriano Correia de Oliveira, nascido no Porto 
em 1942, fez uma carreira fundada numa das 
mais tradicionais expressões da música portu-
guesa - a canção de Coimbra - , mas usou-a ao 
serviço de uma visão progressista do mundo. 
Com seis discos gravados, entre 1963 e 1980, é 
no seu primeiro álbum, “Fados de Coimbra”, que 
se encontra a sua canção mais emblemática, 
“Trova do Vento que Passa”. Este lamento de 
um exilado (poema de Manuel Alegre) tornar-se-
á - a par dos “Vampiros” de Zeca - numa das 
canções eleitas pelo movimento estudantil pró-
democrático dos anos 60 (onde esteve activa-
mente envolvido). Adriano faleceu em 1982.

PORTO COVO

20 Julho (sexta)

GALANDUM GALUNDAINA (Portugal) 21h30
DARKO RUNDEK & CARGO ORKESTAR 
(Croácia/Fra.) 23h00
ETRAN FINATAWA (Níger) 00h30

21 Julho (sábado)

DON BYRON plays JR. WALKER (EUA) 21h30
MAMANI KEITA & NICOLAS REPAC (Mali/França) 
23h00
DETI PICASSO (Arménia/Rússia) 00h30

22 Julho (domingo)

DJABE (Hungria) 21h30
RÃO KYAO & KARL SEGLEM (Portugal/Noruega) 
23h00
HAYDAMAKY (Ucrânia) 00h30

SINES

23 Julho (Segunda)

MARCEL KANCHE (França) 21h30
TTUKUNAK (País Basco) 23h00

24 Julho (terça)

LULA PENA (Portugal) 21h30
JACKY MOLARD ACOUSTIC QUARTET (Bretanha) 
23h00

25 Julho (quarta)

TRILOK GURTU BAND (Índia) 21h30
BELLOWHEAD (Reino Unido) 23h00
OUMOU SANGARÉ (Mali) 00h30
OKI DUB AINU BAND (Japão) 02h30

26 Julho (quinta)

HARRY MANX (Canadá) 19h30
CARLOS BICA & TRIO AZUL com DJ ILL VIBE 
(Port./EUA/Alem.) 21h30
TARTIT (Mali) 23h00
MAHMOUD AHMED (Etiópia) 00h30
BITTY MCLEAN & SLY & ROBBIE (R. 
Unido/Jamaica) 02h30

27 Julho (sexta)

ARONAS (Nova Zelândia/Austrália) 19h30
HAMILTON DE HOLANDA QTO. (Brasil) 21h30
WORLD SAXOPHONE QT. “POLITICAL BLUES” 
(EUA) 23h00
RACHID TAHA (Argélia) 00h30
LA ETRURIA CRIMINALE BANDA (Itália) 02h30

28 Julho (sábado)

NORKST (Bretanha) 19h30
ERIKA STUCKY & ROOTS OF COMMUNICATION 
(Suíça) 21h30
K'NAAN (Somália) 23h00
GOGOL BORDELLO (EUA/Ucrânia) 00h30
SEÑOR COCONUT (Chile/Alemanha) 02h30

PORTO COVO: JUNTO AO PORTO DE PESCA (5 EUROS / DIA)

SINES: CENTRO DE ARTES (ENTRADA LIVRE)

SINES: CASTELO (10 EUROS / DIA)

SINES: AVENIDA VASCO DA GAMA (ENTRADA LIVRE)

LEGENDA

INFORMAÇÃO COMPLETA 
E EM PERMANENTE ACTUALIZAÇÃO

www.fmm.com.pt

Etran Finatawa (Níger)

Lura

Exposição “Ngola Bar”, de Kiluani Kia Henda



CULTURA12
SINEENSE #53 ABRIL / MAIO 2007

CULTURA 13
SINEENSE #53 ABRIL / MAIO 2007

O festival como não há outro
ilumina Sines em Julho
Considerado um dos melhores eventos do género realizados na Europa, o Festival Músicas do Mundo volta a encher 
Porto Covo e Sines de música e animação. 

ENTRE 20 e 28 de Julho, o Festival Músi-
cas do Mundo, o maior do género realizado 
em Portugal, regressa a Porto Covo e Sines 
para nove dias de música com 32 concertos 
dos cinco continentes.
 É com um grupo português que o festival 
abre, dia 28, em Porto Covo. De forma rigo-
rosa e divertida, os Galandum Galundaina 
dão-nos a conhecer a música, dança e lín-
gua das Terras de Miranda. Mas há mais Por-
tugal no festival 2007. Ainda em Porto 
Covo, faz-se a estreia mundial de uma par-
ceria entre o flautista Rão Kyao e o saxofo-
nista norueguês Karl Seglem. No Centro de 
Artes, encontramos uma das mais misterio-
sas cantoras portuguesas, Lula Pena. No 
Castelo, o contrabaixista Carlos Bica apre-
senta o seu projecto, “Azul”.
  Directamente do Brasil, vem Hamilton de 
Holanda, considerado hoje o melhor ban-
dolinista do mundo.

Leste da Europa em força
A cultura do leste europeu vive uma fase de 
renascimento e o festival 2007 dá-lhe um 
peso reforçado na programação. As viagens 
sonoras do croata Darko Rundek, o jazz de 
fusão dos húngaros Djabe, o rock experi-
mental russo e arménio dos Deti Picasso e o 
“ska dos Cárpatos” dos ucranianos Hayda-
maky são o contingente oriental em Porto 
Covo. Em Sines, a fechar com fogo-de-
artifício os concertos do Castelo punk ciga-
no efervescente, com a estreia em Portugal 

dos Gogol Bordello, melhor grupo das Amé-
ricas de 2006, eleito pela BBC Radio 3.
  Da metade oeste da Europa, a música tam-
bém é de luxo. Os premiados Bellowhead 
vêm ao Castelo demonstrar porque são o 
melhor que aconteceu à folk britânica neste 
início de século. Na Praia, La Etruria Cri-
minale Banda abre novos caminhos à músi-
ca tradicional italiana. Da sempre interes-
sante Bretanha, ouvimos a redescoberta 
modal dos Norkst e o quarteto acústico do 
violinista Jacky Molard. As irmãs Ttukunak 
dão espectáculo com a interpretação inova-
dora de uma velha percussão basca. Depois 
há os cantautores: Marcel Kanche, da Fran-
ça, e Erika Stucky, da Suíça, criadores origi-
nais, com o gosto por correr riscos.

Uma viagem por todas as Áfricas
Super-potência das músicas do mundo, a 
África sub-sahariana é novamente respon-
sável por uma das porções mais interessan-
tes do programa. Em 2007, o destaque é o 
etíope Mahmoud Ahmed, artista africano 
do ano e um dos maiores cantores mundia-
is. Também a não perder o somali K'Naan, 
revelação da “world music” em 2006, que 
traz pela primeira vez o “hip hop” ao cená-
rio privilegiado do Castelo. Mas há mais. A 
maliana Mamani Keita canta, em Porto 
Covo, com o guitarrista francês Nicolas 
Repac. E também do Mali, a extraordinária 
Oumou Sangaré. 
  Subamos agora o deserto. Do Norte de 

África, três concertos fundamentais. Logo 
no primeiro dia, escutamos os blues do 
Níger pelo grupo Etran Finatawa, que jun-
ta músicos tuaregues e “wodaabe”. Oriun-
da do vizinho Mali, atenção máxima aos 
Tartit, música e dança de um raro matriar-
cado da África de influência islâmica. 
Fazendo a ponte entre o Magrebe e a Euro-
pa, o argelino Rachid Taha promete um dos 
concertos mais quentes do festival.

Jazz, reggae e fusão
Género universal, o jazz volta a estar em for-
ça no programa do Festival Músicas do 
Mundo. Em 2007, destaque para o clarine-
tista Don Byron, que traz a Porto Covo o 
seu novo projecto, onde visita a música de 
um pioneiro da música “soul” dos anos 60, 
Junior Walker. A Sines, regressa o mítico 
World Saxophone Quartet, actualmente a 
trabalhar “Political Blues”, manifesto musi-
cal contra o clima político dos EUA con-
temporâneos. Na estreia da Oceania no fes-
tival, o jovem grupo da Austrália e Nova 
Zelândia Aronas funde ritmos da Polinésia 
com o jazz num concerto para surpreender.
  Um dos estilos mais populares no festival, 
o reggae, tem em 2007 duas propostas mui-
to diferentes. A dupla genial do “dub”, Sly 
& Robbie, regressa na companhia do can-
tor britânico Bitty McLean. Bebendo nos 
sons seculares de um velho povo do Japão, 
os Ainu, a Oki Dub Ainu Band faz uma 
inesperada e muito dançante fusão da tra-
dição japonesa com o ritmo jamaicano.
  Mas as alquimias desconcertantes não 
ficam por aqui. Harry Manx voa do Cana-
dá para um concerto de blues com influên-
cias da Índia. O percussionista indiano Tri-
lok Gurtu abre a música no Castelo com 
um projecto cheio de convidados que reú-
ne o melhor dos seus últimos anos de carre-
ira. E, no último concerto do festival, Señor 
Coconut faz a festa com arranjos latinos de 
sucessos da electrónica alemã e japonesa.

Mais festival nas iniciativas paralelas
É esta a programação musical. No Centro 
de Artes há conversas com artistas, work-
shops para crianças, realiza-se um ciclo de 
cinema com o tema “Música e Trabalho” e 
está patente uma exposição do fotógrafo 
angolano Kiluanji Kia Henda. Depois dos 
concertos nocturnos da Praia, a música con-
tinua, na Praia, até ao sol nascer, em quatro 
sessões de DJ.

Alegria e exigência nos 
33 anos de democracia 
A Revolução dos Cravos comemorou o seu 33.º aniversário. No programa cultural houve festa. Na 
Assembleia Municipal, a memória de Abril foi ponto de partida para reflectir sobre o presente.

AUTARQUIAS, movimento associativo, 
escolas e instituições de Sines assinalaram  
os 33 anos da Revolução do 25 de Abril de 
1974. 
  O ponto alto cultural das comemorações 
foi a Noite da Liberdade (24 para 25 de 
Abril), na Avenida Vasco da Gama, com 
fogo-de-artifício, a performance “Senhores 
Cinzentos”, pelo Teatro do Mar, e concertos 
do grupo Toques de Caramulo e da cantora 
Lura. Cerca de 3000 pessoas assistiram. 
  Dia 28 de Abril, o Auditório do Centro de 
Artes esteve cheio para ver o modo como o 
projecto Steel Drumming (com J. P. 
Simões) se apropriou do repertório de José 
Afonso através de tambores de metal. Ainda 
dia 28, nos Salões da Música e do Povo, a 
Associação Recreativa de Dança Sineense 
promoveu com sucesso mais um “Vamos 
Dançar”, uma iniciativa de divulgação da 
dança para a população em geral. Maria 
Inácia Rezola esteve no Centro de Artes, dia 
26, para apresentar o seu livro “25 de Abril - 
Mitos de uma Revolução”. 

Entre a alegria e o desapontamento
Na Sessão Solene Comemorativa do 25 de 
Abril, realizada nos Paços do Concelho, os 
deputados municipais e executivo reflecti-
ram sobre a data e o presente de Sines e da 
democracia portuguesa.
  Acácio Santos, deputado independente, 
revelou um “misto de alegria e frustração”, 
lamentando que Portugal mantenha “o pior 
desempenho económico europeu”, a saúde 
esteja em “coma profundo” e a educação e 
forças de segurança sejam pouco eficazes.
  Micael Raposo, do PSD, ligou o “cresci-
mento dos movimentos da extrema-direita” 
à “alienação das populações em relação à 
política e classe política”. No contexto da 
subida de importância de Sines como pólo 
de desenvolvimento nacional, o deputado 

lastimou o atraso na sua dotação com boas 
acessibilidades e condições de saúde.
  O socialista Pedro Ventura fez uma inter-
venção centrada na liberdade como grande 
conquista de Abril. Porém, “a liberdade não 
implica apenas ter direitos, mas também 
deveres, como a participação na vida colec-
tiva”, afirmou, acrescentando que Portugal 
“não precisa de um novo 25 de Abril”, mas 
“de uma maior e melhor cidadania”.
  No contexto do reforço das funções do 
Estado entendido como conquista de Abril, 
o deputado José Ferreira Costa (CDU) abor-
dou, entre vários outros temas, a reforma da 
administração pública em curso, conside-
rando que não tem tido resultados positivos 
para a população, apenas consequências 
negativas para os trabalhadores.

Memórias, desejos e compromissos 
Ainda na sessão solene, o vereador Carlos 
Silva, do PS, enumerou um conjunto de fac-
tos - positivos e negativos - que considerou 
marcantes desde a última celebração da 
data: recusa da Refinaria Vasco da Gama e 
Central da Galp na zona portuária,  decisão 
de antecipação de créditos da EDP, decisão 
sobre o mercado municipal, manutenção 
das dificuldades na saúde e na pesca, etc. O 
autarca manifestou o desejo de que, até 
Abril de 2008, “aconteçam mais factos posi-
tivos para Sines, sejam eles da responsabili-
dade do município ou do governo”.
  O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, falou de “desilusão” 
quando comparou algumas realidades do 
Portugal contemporâneo (“fortíssima acu-
mulação do capital financeiro”, “destruição 
da agricultura, indústria e pescas”, “descré-
dito da acção política” e “crescimento dos 
movimentos fascistas e fascizantes”) com as 
promessas de Abril. Mas considerou que 
Sines tem sido uma “cidade e concelho onde 

Abril se tem cumprido a nível do poder 
local”. Como compromissos imediatos do 
executivo que lidera, indicou o desenvolvi-
mento do GISA, a construção de uma nova 
ETAR (ver pág. 9) e de uma escola básica, o 
reforço da qualificação (através de coopera-
ção com universidades), a criação do novo 
complexo desportivo, a revisão do PDM, a 
conclusão do Plano de Valorização da Zona 
Histórica e o apoio às pescas e à saúde.
  António Jorge, presidente da comissão admi-
nistrativa que, depois da revolução, geriu o 
município até às primeiras eleições livres para 
o poder local, em 1976, foi o convidado da 
sessão solene. Na sua intervenção, lembrou as 
perseguições políticas durante o regime sala-
zarista (de que o próprio foi vítima) e falou de 
um conjunto de obras importantes realizadas 
durante esse período, da habitação à constru-
ção da marginal de São Torpes.

20 anos sem Zeca 
e 25 sem Adriano

COINCIDIU com os anos imediatamente antes e 
depois da Revolução dos Cravos o auge criativo 
de dois gigantes da música popular portuguesa. 
E deu-se a feliz circunstância de, em ambos, os 
casos o génio ter sido colocado ao mesmo tem-
po ao serviço de uma estética e de uma ética.
  José Afonso, natural de Aveiro, onde nasceu 
em 1929, teve uma vivência profunda do estado 
agónico do regime salazarista. Conheceu a misé-
ria nos bairros pobres do Porto, o colonialismo 
em Angola e Moçambique, o fanatismo fascista 
na casa do próprio tio em Belmonte, as perse-
guições políticas que lhe arruinaram a carreira 
de professor. Pioneiro no modo como tratou a 
música tradicional portuguesa e como nela inte-
grou contributos africanos, autor da canção 
senha e, posteriormente, hino, “Grândola Vila 
Morena”, Zeca, uma das grandes figuras morais 
da democracia portuguesa e o mais original 
compositor popular português do séc. XX, mor-
reu em 1987.
  Adriano Correia de Oliveira, nascido no Porto 
em 1942, fez uma carreira fundada numa das 
mais tradicionais expressões da música portu-
guesa - a canção de Coimbra - , mas usou-a ao 
serviço de uma visão progressista do mundo. 
Com seis discos gravados, entre 1963 e 1980, é 
no seu primeiro álbum, “Fados de Coimbra”, que 
se encontra a sua canção mais emblemática, 
“Trova do Vento que Passa”. Este lamento de 
um exilado (poema de Manuel Alegre) tornar-se-
á - a par dos “Vampiros” de Zeca - numa das 
canções eleitas pelo movimento estudantil pró-
democrático dos anos 60 (onde esteve activa-
mente envolvido). Adriano faleceu em 1982.

PORTO COVO

20 Julho (sexta)

GALANDUM GALUNDAINA (Portugal) 21h30
DARKO RUNDEK & CARGO ORKESTAR 
(Croácia/Fra.) 23h00
ETRAN FINATAWA (Níger) 00h30

21 Julho (sábado)

DON BYRON plays JR. WALKER (EUA) 21h30
MAMANI KEITA & NICOLAS REPAC (Mali/França) 
23h00
DETI PICASSO (Arménia/Rússia) 00h30

22 Julho (domingo)

DJABE (Hungria) 21h30
RÃO KYAO & KARL SEGLEM (Portugal/Noruega) 
23h00
HAYDAMAKY (Ucrânia) 00h30

SINES

23 Julho (Segunda)

MARCEL KANCHE (França) 21h30
TTUKUNAK (País Basco) 23h00

24 Julho (terça)

LULA PENA (Portugal) 21h30
JACKY MOLARD ACOUSTIC QUARTET (Bretanha) 
23h00

25 Julho (quarta)

TRILOK GURTU BAND (Índia) 21h30
BELLOWHEAD (Reino Unido) 23h00
OUMOU SANGARÉ (Mali) 00h30
OKI DUB AINU BAND (Japão) 02h30

26 Julho (quinta)

HARRY MANX (Canadá) 19h30
CARLOS BICA & TRIO AZUL com DJ ILL VIBE 
(Port./EUA/Alem.) 21h30
TARTIT (Mali) 23h00
MAHMOUD AHMED (Etiópia) 00h30
BITTY MCLEAN & SLY & ROBBIE (R. 
Unido/Jamaica) 02h30

27 Julho (sexta)

ARONAS (Nova Zelândia/Austrália) 19h30
HAMILTON DE HOLANDA QTO. (Brasil) 21h30
WORLD SAXOPHONE QT. “POLITICAL BLUES” 
(EUA) 23h00
RACHID TAHA (Argélia) 00h30
LA ETRURIA CRIMINALE BANDA (Itália) 02h30

28 Julho (sábado)

NORKST (Bretanha) 19h30
ERIKA STUCKY & ROOTS OF COMMUNICATION 
(Suíça) 21h30
K'NAAN (Somália) 23h00
GOGOL BORDELLO (EUA/Ucrânia) 00h30
SEÑOR COCONUT (Chile/Alemanha) 02h30

PORTO COVO: JUNTO AO PORTO DE PESCA (5 EUROS / DIA)

SINES: CENTRO DE ARTES (ENTRADA LIVRE)

SINES: CASTELO (10 EUROS / DIA)

SINES: AVENIDA VASCO DA GAMA (ENTRADA LIVRE)

LEGENDA

INFORMAÇÃO COMPLETA 
E EM PERMANENTE ACTUALIZAÇÃO

www.fmm.com.pt

Etran Finatawa (Níger)

Lura

Exposição “Ngola Bar”, de Kiluani Kia Henda
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Cartão Social 
com novas regras
O cartão passa a abranger um conjunto mais vasto de população.

O CARTÃO Social do Munícipe de Sines, 
medida social criada pela autarquia com a 
finalidade de melhorar as condições de vida 
e a inserção social de famílias em situação 
de carência económica, tem novas regras, 
que permitirão estender os descontos ofere-
cidos em serviços camarários a mais agrega-
dos do que acontecia até aqui.
  A justificação apresentada para as altera-
ções no novo regulamento do cartão, apro-
vado na Assembleia Municipal de 31 de 

Maio, é o aumento das “situações de insufi-
ciência económica devido ao desemprego, a 
problemas relacionados com situação de 
doença, as toxicodependências, a relação 
laboral precária, as baixas reformas, ao endi-
vidamento das famílias”.

Quem se pode candidatar
Quando o novo regulamento entrar em 
vigor (após publicação em Diário da 
República) passam a poder beneficiar do car-

Seniores de Sines entre Sintra e Arrábida

No âmbito do seu Programa de Animação de Idosos, a Câmara Municipal de Sines organiza em 
Junho mais uma edição do Passeio da Primavera. Palácio Real de Queluz (na foto), Sintra, Praia 
Grande, Cabo da Rosa, Sesimbra e Serra da Arrábida são os pontos de paragem das visitas de 
2007. A primeira excursão já se realizou, dia 3 de Junho, com 380 participantes. Estão inscritos nos 
passeios de 17 e 24 de Junho mais 800 sineenses com idade superior a 55 anos.

tão social todos os cidadãos maiores de 18 
anos com residência comprovada e perma-
nente no concelho de Sines no mínimo há 
seis meses que, vivendo sozinhos ou inte-
grando um agregado familiar, a média da 
soma dos rendimentos seja igual ou inferior 
a 65% do salário mínimo nacional (se viver 
sozinho), a 60% (se o agregado for compos-
to de duas pessoas), a 55% (se for composto 
por três) ou a 50% (se for composto por qua-
tro ou mais). Os candidatos também não 

devem possuir bens patrimoniais à excepção 
da casa que habitam. A composição do agre-
gado familiar e rendimentos têm de ser docu-
mentalmente comprovadas.
  Os pedidos de adesão ou renovação (feitos 
no Sector de Acção Social da autarquia) serão 
analisados por uma comissão nomeada pelo 
executivo mediante proposta do presidente 
da Câmara. 

Que descontos dá o cartão
Os principais descontos atribuídos estão fixa-
dos para os transportes municipais (50%), 
para os consumos de águas e tarifas indexadas 
(até 50%) e para várias taxas e tarifas de 
outros serviços prestados pela Câmara como 
a utilização das piscinas e entrada em eventos 
culturais, procedimentos administrativos 
vários, etc. (até 50%).
   Mais informações em www.mun-sines.pt 
ou pelo telefone 269 630 612.

Marcha lenta pela saúde

Perto de 500 pessoas fizeram, no dia 3 Maio, uma marcha lenta entre o Centro de Saúde de Sines e 
o terreno cedido, há oito anos, pela Câmara Municipal de Sines para a construção de uma nova 
unidade de saúde. O protesto, organizado pela Comissão de Utentes de Saúde de Sines, reivindicava 
a construção do novo Centro de Saúde de Sines, a colocação de mais médicos no concelho e a 
construção da maternidade no Hospital do Litoral Alentejano.

Férias Aventura 
em Julho

AS FÉRIAS Aventura regressam para ani-
mar o Verão dos jovens sineenses. De 2 a 6 
de Julho e de 9 a 11 de Julho, os jovens do 
concelho com idades compreendidas entre 
os oito e os 18 anos, podem participar em 
diversas actividades lúdico-desportivas, 
como o tiro com arco, canoagem, passeio 
pedestre, parede de escalada, jogos tradicio-
nais, surf, entre outras. O evento vai contar 
também com um acampamento facultativo, 
a realizar nos dias 12 e 13 de Julho.
  Cada inscrição custa 40 euros (mais 10 
euros no caso de participação no acampa-
mento) e inclui seguro de acidentes pessoa-
is, refeições e transporte para as actividades 
fora de Sines. As inscrições podem ser feitas 
na Câmara Municipal de Sines (Secção de 
Taxas e Licenças) até 28 de Junho de 2007.
  As Férias Aventura, organizadas pela CMS, 
são acompanhadas por monitores devida-
mente credenciados que supervisionam o 
correcto desenrolar das actividades e o cum-
primento rigoroso das normas de seguran-
ça, assim como o máximo respeito pela natu-
reza.

Estudantes Erasmus 
reuniram-se em Sines

Mais de 120 jovens universitários do pro-
grama Erasmus, oriundos de vários países 
europeus, estiveram em Sines entre 26 e 29 
de Abril, para participar no Encontro 
Europeu de Erasmus. A iniciativa, organiza-
da pela Associação Sócrates Erasmus da 
Universidade de Coimbra em parceria com 
a Câmara Municipal de Sines (CMS), sur-
giu no seguimento dos 1º e 2º Encontros 
Nacionais de Erasmus, este último também 
realizado em Sines, em 2006.
  No programa do encontro destaque para o 
jantar e festa de recepção no Castelo, ofere-
cidos pela CMS, para as várias actividades 
culturais e desportivas na cidade e na praia 
Vasco da Gama e para as três festas Erasmus, 
organizadas pela própria associação.

Semana da Juventude 
assinalada em Sines

Teatro, concertos, noites de cinema e de 
Djing temáticas e workshops foram os ingre-
dientes de sucesso na Semana da Juventude 
2007, entre os dias 22 e 31 de Março. O even-
to, organizado anualmente pelo Gabinete da 
Juventude da Câmara Municipal de Sines, 
registou uma boa adesão do público mais 
jovem.
  No teatro, os Artistas Unidos representaram 
“A Boca Enorme e outros Contos”, na Escola 
Poeta Alberto, e a peça “Lilás”, no auditório 
do Centro de Artes. Na música, houve ses-
sões de DJ temáticas no Largo do Bocage 
(anos 70, 80 e 90) e concertos pelos 
Bunnyranch e Los Santeros.
  Na área da formação, realizou-se um “work-
shop” de iniciação à cozinha vegetariana, 
dado por Sandra Santos no Salão do Povo, e 
um “workshop” de velas, conduzido pela 
Etnyk na Casa da Juventude. 
  No final Marisa Santos, vereadora da juven-
tude na CMS, fez um balanço positivo do 
evento. “Tivemos um programa bastante 
diversificado, desde o teatro, a música, e a for-
mação, e isso fomentou a participação de 
muitos jovens. Destaque para os dois ‘work-
shops’ realizados, que esgotaram rapidamen-
te as inscrições disponíveis e que nos deram 
boas indicações sobre a receptividade deste 
tipo de iniciativas”, frisou.

Trabalhar 
em Sines entre 
1900 e 1950 
(Parte I)

No início do século XX, em 1911, a vila de Sines 
tinha uma população de cerca de 4794 habitan-
tes (1). Até 1950 cresceu para quase o dobro: 
9490 habitantes (2). 
  A população repartia-se entre a pesca, a indús-
tria e a agricultura. Em torno da vila os serrados e 
os ferragiais, documentados desde o século XVI, 
albergavam árvores de fruto, vinhas e pequenas 
hortas que abasteciam o mercado da vila. Mas as 
actividades que mais marcaram a face da vila, até 
ao complexo industrial, nos anos 70, foram 
outras, como veremos adiante. A praia de Sines, 
conhecida como a melhor para as crianças, era 
frequentada no Verão pelas elites alentejanas. As 
pensões, os cafés e as mercearias começaram a 
surgir. A electricidade e o saneamento básico 
datam dos anos trinta.
  A indústria em Sines já começou a ser estudada 
no que respeita as duas primeiras décadas do 
século. A partir dessa década encontramos infor-
mações dispersas que aqui reunimos para que 
um estudo mais profundo seja levado a cabo. 
Neste iremos abordar a indústria corticeira na pri-
meira metade do século XX.
  A transformação da corticeira foi uma activida-

ARQUIVO ABERTO

de que se iniciou em Sines no século XIX com capi-
tais ingleses (3), sendo que em meados do século 
laboravam já três fábricas, as quais empregavam 
72 operários e conseguiam carregar vinte navios 
com cerca de 19400 toneladas. No final do século 
instalaram-se industriais corticeiros catalães (4), e, 
em 1908, já laboravam cinco fábricas com cerca de 
quatrocentos operários (5). 
  Em 1911 o sector ocupava cerca de um terço da 
população activa de Sines (6) e em 1912 são arro-
ladas nove fábricas, sendo quatro delas de pequena 
dimensão. Neste mesmo ano, a associação de ope-
rários corticeiros local agrupava mais de metade 
dos corticeiros em Sines (7). 
  Segundo o Anuário Comercial (8), o número de 
fábricas em Sines no período da Grande Guerra foi 

de sete, com excepção de 1915, com treze.  
  A instalação das unidades em Sines, uma pequena 
vila no litoral alentejano, explica-se pela proximida-
de dos montados da serra de Grândola, de Santiago 
do Cacém, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Odemira, 
Alcácer do Sal e até Ourique. A facilidade de trans-
porte pelo porto de mar, servido por uma carreira a 
vapor de Lisboa para o Algarve (9), foi um aspecto 
decisivo. Em 1919 a carga de cortiça significava 
12,20% da carga total saída do porto de Sines, ape-
sar das restrições de laboração trazidas pela guerra 
(10). 
  Segundo Paulo Guimarães, na obra Elite e Indústria 
no Alentejo , entre 1890 e 1960, a maioria dos regis-
tos das indústrias de preparação e transformação 
de cortiça concentravam-se, no Alentejo, nas povo-
ações portuárias, como Sines, e nas de escoamen-
to de tráfego, como Vendas Novas. Sines foi, neste 
período, a localidade de onde provinha um maior 
número de registos - 55 -, a par dos eixos Évora-
Azaruja - 56. A fábrica Hauser e Fernandes lta., nos 
anos vinte, empregou entre 20 e cinquenta trabalha-
dores (12).
  No próximo número continuaremos a analisar o 
mundo industrial em Sines na primeira metade do 
século XX. Venha conhecer, no próximo Sineense, 
as fábricas de conserva, as armações de pesca e o 
mundo ancestral do artesanato a partir dos docu-
mentos do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade.

Sandra Patrício

OFERTAS AO ARQUIVO. A Sra. Margarida Jóinha e 
o Sr. José Vilhena ofereceram as digitalizações de 
dois documentos: nota concelhia de 1922; bilhete 
de identidade da Polícia Militar, respectivamente. 

Pedidos de informação sobre as actividades do 
Arquivo: Email: arquivosines@netvisao.pt
Tel. 269 860 080

NOTAS
(1) SOLEDADE, Arnaldo, Sines, Terra de Vasco da Gama,4 ª edi-
ção, Sines: Câmara Municipal de Sines, 1999, p.137.
(2) Idem, ibidem.
(3) Francisco Luís Lopes, Breve Notícia de Sines, Pátria de 
Vasco da Gama, Lisboa, Typographia do Panorama, 1850, edi-
ção fac-similada da Câmara Municipal de Sines, com estudo 
introdutória de João Madeira, Sines, Câmara Municipal de 
Sines, 1985, pp.102-103.
(4) Mapa de Estrangeiros Residentes na área do concelho, 23 
de Junho de 1927, AHCMS, recolhido por João Madeira.
(5) João Madeira, “ A Greve dos Corticeiros em Sines em 
1908”, in História, primeira série, nº 87, Janeiro de 1986, pp. 
49-50.
(6) João Madeira, “Os Corticeiros e o sindicalismo em Sines 
(1910  1914) ”, in História, primeira série, nº. 142, Julho de 
1991, p.41.
(7) João Madeira, “Os corticeiros…,”p.41.
(8) Anuário Comercial, Lisboa, Empresa do Anuário Comercial, 
volumes II, anos de 1914-1918.
(9)  Adolfo Loureiro, Os Portos Marítimos de Portugal, vol. IV, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1909, p.103. 
(10) Folha de Sines, nº2, 15 de Julho de 1919.
(11) GUIMARÃES, Paulo  Elites e Indústria no Alentejo (1890-
1960): um estudo sobre o comportamento económico de gru-
pos de elite em contexto regional no Portugal contemporâneo. 
1ª edição. Lisboa: Edições Colibri e CIDEHUS, 2006. ( 
Biblioteca estudos& colóquias;12). ISBN 978-972-772-642-4, 
p. 217.
(12) Guimarães, Paulo, op. Cit.164.

Jazz ganha 
iniciativa 
regular 
A CMS inaugurou em Março uma nova ini-
ciativa cultural regular no concelho. Com 
três concertos realizados no Centro de Artes 
(Trio Sérgio Pelágio / Mário Franco / Pedro 
Segundo, no dia 18 de Maio; Maria Viana e 
Tora Tora Big Band, no dia 19) Sines em 
Jazz surge na sequência do esforço da autar-
quia em ajudar a criar novos públicos e pre-
tende constituir-se como um acontecimen-
to anual a progredir quantitativa e qualitati-
vamente nos próximos anos e tornar-se mar-
cante no seu calendário cultural. No início 
também previsto para a Alameda da Paz, 
não pôde realizar-se aí devido às condições 
climatéricas, mas o objectivo de valorizar 
este espaço nobre da cidade, pode, no futu-
ro, levar a reconsiderar a data da iniciativa.
 
Lenda da música esteve no Centro
Considerado um dos maiores cravistas do 
mundo, Gustav Leonhardt tocou para um 
auditório cheio na noite de 15 de Abril. 
Cerca de 200 pessoas tiveram o privilégio de 
ouvir peças de Froberger, Couperin, 
d'Anglebert e J. S. Bach pelos dedos e sensi-
bilidade de uma das figuras mais importan-
tes do movimento da música antiga.
  Ainda na área da música erudita, a jovem 
harpista sineense Ana Castanhito de 
Almeida, actualmente a frequentar a licenci-
atura no seu instrumento na Royal College 
of Music de Londres, apresentou-se ao 
público no dia 20 de Abril. 
  Em Maio, dia 5, houve bailado contempo-
râneo (“A Solo com os Anjos”), pela compa-
nhia Vortice.Dance, e, dias 12 e 13 de Maio, 
o primeiro encontro internacional de corais, 
promovido pela Câmara e pela Associação 

dos Serviços Sociais das Autarquias de Sines, 
e que contou com a presença do Coral 
Atlântico, do Coral da C. M. Albufeira, do 
Coral Frexnense (Espanha), do Coral do 
Clube Galp Energia, do Coral Polifónico de 
Fernão Ferro, do Coral Vozes da Vidigueira e 
do Orfeão Polifónico de Mortágua.

Abril/Maio: 2720 crianças nos ateliers 
Com 1340 participantes em Abril e 1380 em 
Maio, as iniciativas organizadas pelo Centro 
de Artes para os mais novos e as escolas volta-
ram a ser muito participadas.
  Em Abril, realizou-se, além dos programas 
de contos, um recital de poesia - “…Tudo 
gira…”, por Margarida Mestre -, um atelier 
com dois ilustradores (Danuta Wojcie-
chowska e Bruno Gaspar, “A minha cabeça 
tem um livro de histórias”), e uma viagem 
pelas exposições no CAS (“Olh'Arte”).
  Em Maio, o centro convidou os mais jovens 
a conhecer melhor a Europa através do pro-
jecto interdisciplinar “CAS na Europa”, rea-
lizou actividades de exploração da biologia 
marinha, com o apoio do CIEMAR (“Ir ao 
fundo dos bichos do mar”), organizou um 
atelier em que as crianças experimentaram o 

trabalho dos arqueólogos (“Arqueologia em 
60m”) e foi às escolas com um atelier sobre o 
avanço científico trazido pelo Desco-
brimentos (“À Descoberta do Mundo”).
  Na Biblioteca houve teatro para os mais 
novos (“A Festa da Primavera”, pelo grupo 
EmCena, e “Camões é um poeta rap”, pela 
Arte Pública), foi evocada a Revolução dos 
Cravos, recebeu-se a visita do escritor Manuel 
Jorge Marmelo e do sociólogo Nuno 
Domingos (que comentou o livro “Estádio de 
Choque”, de Rui Santos) e foi realizada uma 
exposição e um encontro com o autores do 
livro “Salazar - Agora e na hora da sua morte).

De Sines à China
O Centro de Exposições teve patentes cinco 
exposições em Abril e Maio. “Habitar 
Portugal 2003-2005”, exposição da Ordem 
dos Arquitectos e MAPEI mostrou 76 das 
melhores obras da arquitectura mais recente 
realizada em Portugal. “Minas de S. 
Domingos - Olhares sobre um lugar” apresen-
tou obras de António Cunha, Helena 
Lousinha e Jean-Pierre dos Santos sobre aque-
le espaço singular da paisagem alentejana. A 
paisagem na expressão contemporânea de 
Ana Anacleto, Maria João Alves, Martinho 
Costa e Maria Jorge Martins foi o tema do pro-
jecto “Novas Paisagens - Paisagem Limiar”. As 
viagens do almirante chinês Zheng He foram 
abordadas na exposição “As Grandes Viagens 
Marítimas da China”, do Observatório da 
China / Embaixada da China. Integrada nas 
comemorações do Dia do Pescador, realizou-
se uma exposição dupla com fotografias de 
José Henriques e Silva (“Pescadores de 
Macua”) e de Carlos Seixas (“Pescadores de 
Sines - III Capítulo”). No âmbito das exposi-
ções “Novas Paisagens”, “Habitar Portugal” e 
“As Grandes Viagens Marítimas da China”, 
realizaram-se, mesas-redondas sobre “Cura-
doria e Crítica de Artes”, “Práticas e 
Continuidades” na arquitectura e “A China 
de Ontem e de Hoje”, respectivamente.

Maria Viana (Sines em Jazz)

Gustav Leonhardt

Atelier “Ir ao fundo dos bichos do mar”

Bunnyranch
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Cartão Social 
com novas regras
O cartão passa a abranger um conjunto mais vasto de população.

O CARTÃO Social do Munícipe de Sines, 
medida social criada pela autarquia com a 
finalidade de melhorar as condições de vida 
e a inserção social de famílias em situação 
de carência económica, tem novas regras, 
que permitirão estender os descontos ofere-
cidos em serviços camarários a mais agrega-
dos do que acontecia até aqui.
  A justificação apresentada para as altera-
ções no novo regulamento do cartão, apro-
vado na Assembleia Municipal de 31 de 

Maio, é o aumento das “situações de insufi-
ciência económica devido ao desemprego, a 
problemas relacionados com situação de 
doença, as toxicodependências, a relação 
laboral precária, as baixas reformas, ao endi-
vidamento das famílias”.

Quem se pode candidatar
Quando o novo regulamento entrar em 
vigor (após publicação em Diário da 
República) passam a poder beneficiar do car-

Seniores de Sines entre Sintra e Arrábida

No âmbito do seu Programa de Animação de Idosos, a Câmara Municipal de Sines organiza em 
Junho mais uma edição do Passeio da Primavera. Palácio Real de Queluz (na foto), Sintra, Praia 
Grande, Cabo da Rosa, Sesimbra e Serra da Arrábida são os pontos de paragem das visitas de 
2007. A primeira excursão já se realizou, dia 3 de Junho, com 380 participantes. Estão inscritos nos 
passeios de 17 e 24 de Junho mais 800 sineenses com idade superior a 55 anos.

tão social todos os cidadãos maiores de 18 
anos com residência comprovada e perma-
nente no concelho de Sines no mínimo há 
seis meses que, vivendo sozinhos ou inte-
grando um agregado familiar, a média da 
soma dos rendimentos seja igual ou inferior 
a 65% do salário mínimo nacional (se viver 
sozinho), a 60% (se o agregado for compos-
to de duas pessoas), a 55% (se for composto 
por três) ou a 50% (se for composto por qua-
tro ou mais). Os candidatos também não 

devem possuir bens patrimoniais à excepção 
da casa que habitam. A composição do agre-
gado familiar e rendimentos têm de ser docu-
mentalmente comprovadas.
  Os pedidos de adesão ou renovação (feitos 
no Sector de Acção Social da autarquia) serão 
analisados por uma comissão nomeada pelo 
executivo mediante proposta do presidente 
da Câmara. 

Que descontos dá o cartão
Os principais descontos atribuídos estão fixa-
dos para os transportes municipais (50%), 
para os consumos de águas e tarifas indexadas 
(até 50%) e para várias taxas e tarifas de 
outros serviços prestados pela Câmara como 
a utilização das piscinas e entrada em eventos 
culturais, procedimentos administrativos 
vários, etc. (até 50%).
   Mais informações em www.mun-sines.pt 
ou pelo telefone 269 630 612.

Marcha lenta pela saúde

Perto de 500 pessoas fizeram, no dia 3 Maio, uma marcha lenta entre o Centro de Saúde de Sines e 
o terreno cedido, há oito anos, pela Câmara Municipal de Sines para a construção de uma nova 
unidade de saúde. O protesto, organizado pela Comissão de Utentes de Saúde de Sines, reivindicava 
a construção do novo Centro de Saúde de Sines, a colocação de mais médicos no concelho e a 
construção da maternidade no Hospital do Litoral Alentejano.

Férias Aventura 
em Julho

AS FÉRIAS Aventura regressam para ani-
mar o Verão dos jovens sineenses. De 2 a 6 
de Julho e de 9 a 11 de Julho, os jovens do 
concelho com idades compreendidas entre 
os oito e os 18 anos, podem participar em 
diversas actividades lúdico-desportivas, 
como o tiro com arco, canoagem, passeio 
pedestre, parede de escalada, jogos tradicio-
nais, surf, entre outras. O evento vai contar 
também com um acampamento facultativo, 
a realizar nos dias 12 e 13 de Julho.
  Cada inscrição custa 40 euros (mais 10 
euros no caso de participação no acampa-
mento) e inclui seguro de acidentes pessoa-
is, refeições e transporte para as actividades 
fora de Sines. As inscrições podem ser feitas 
na Câmara Municipal de Sines (Secção de 
Taxas e Licenças) até 28 de Junho de 2007.
  As Férias Aventura, organizadas pela CMS, 
são acompanhadas por monitores devida-
mente credenciados que supervisionam o 
correcto desenrolar das actividades e o cum-
primento rigoroso das normas de seguran-
ça, assim como o máximo respeito pela natu-
reza.

Estudantes Erasmus 
reuniram-se em Sines

Mais de 120 jovens universitários do pro-
grama Erasmus, oriundos de vários países 
europeus, estiveram em Sines entre 26 e 29 
de Abril, para participar no Encontro 
Europeu de Erasmus. A iniciativa, organiza-
da pela Associação Sócrates Erasmus da 
Universidade de Coimbra em parceria com 
a Câmara Municipal de Sines (CMS), sur-
giu no seguimento dos 1º e 2º Encontros 
Nacionais de Erasmus, este último também 
realizado em Sines, em 2006.
  No programa do encontro destaque para o 
jantar e festa de recepção no Castelo, ofere-
cidos pela CMS, para as várias actividades 
culturais e desportivas na cidade e na praia 
Vasco da Gama e para as três festas Erasmus, 
organizadas pela própria associação.

Semana da Juventude 
assinalada em Sines

Teatro, concertos, noites de cinema e de 
Djing temáticas e workshops foram os ingre-
dientes de sucesso na Semana da Juventude 
2007, entre os dias 22 e 31 de Março. O even-
to, organizado anualmente pelo Gabinete da 
Juventude da Câmara Municipal de Sines, 
registou uma boa adesão do público mais 
jovem.
  No teatro, os Artistas Unidos representaram 
“A Boca Enorme e outros Contos”, na Escola 
Poeta Alberto, e a peça “Lilás”, no auditório 
do Centro de Artes. Na música, houve ses-
sões de DJ temáticas no Largo do Bocage 
(anos 70, 80 e 90) e concertos pelos 
Bunnyranch e Los Santeros.
  Na área da formação, realizou-se um “work-
shop” de iniciação à cozinha vegetariana, 
dado por Sandra Santos no Salão do Povo, e 
um “workshop” de velas, conduzido pela 
Etnyk na Casa da Juventude. 
  No final Marisa Santos, vereadora da juven-
tude na CMS, fez um balanço positivo do 
evento. “Tivemos um programa bastante 
diversificado, desde o teatro, a música, e a for-
mação, e isso fomentou a participação de 
muitos jovens. Destaque para os dois ‘work-
shops’ realizados, que esgotaram rapidamen-
te as inscrições disponíveis e que nos deram 
boas indicações sobre a receptividade deste 
tipo de iniciativas”, frisou.

Trabalhar 
em Sines entre 
1900 e 1950 
(Parte I)

No início do século XX, em 1911, a vila de Sines 
tinha uma população de cerca de 4794 habitan-
tes (1). Até 1950 cresceu para quase o dobro: 
9490 habitantes (2). 
  A população repartia-se entre a pesca, a indús-
tria e a agricultura. Em torno da vila os serrados e 
os ferragiais, documentados desde o século XVI, 
albergavam árvores de fruto, vinhas e pequenas 
hortas que abasteciam o mercado da vila. Mas as 
actividades que mais marcaram a face da vila, até 
ao complexo industrial, nos anos 70, foram 
outras, como veremos adiante. A praia de Sines, 
conhecida como a melhor para as crianças, era 
frequentada no Verão pelas elites alentejanas. As 
pensões, os cafés e as mercearias começaram a 
surgir. A electricidade e o saneamento básico 
datam dos anos trinta.
  A indústria em Sines já começou a ser estudada 
no que respeita as duas primeiras décadas do 
século. A partir dessa década encontramos infor-
mações dispersas que aqui reunimos para que 
um estudo mais profundo seja levado a cabo. 
Neste iremos abordar a indústria corticeira na pri-
meira metade do século XX.
  A transformação da corticeira foi uma activida-
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de que se iniciou em Sines no século XIX com capi-
tais ingleses (3), sendo que em meados do século 
laboravam já três fábricas, as quais empregavam 
72 operários e conseguiam carregar vinte navios 
com cerca de 19400 toneladas. No final do século 
instalaram-se industriais corticeiros catalães (4), e, 
em 1908, já laboravam cinco fábricas com cerca de 
quatrocentos operários (5). 
  Em 1911 o sector ocupava cerca de um terço da 
população activa de Sines (6) e em 1912 são arro-
ladas nove fábricas, sendo quatro delas de pequena 
dimensão. Neste mesmo ano, a associação de ope-
rários corticeiros local agrupava mais de metade 
dos corticeiros em Sines (7). 
  Segundo o Anuário Comercial (8), o número de 
fábricas em Sines no período da Grande Guerra foi 

de sete, com excepção de 1915, com treze.  
  A instalação das unidades em Sines, uma pequena 
vila no litoral alentejano, explica-se pela proximida-
de dos montados da serra de Grândola, de Santiago 
do Cacém, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Odemira, 
Alcácer do Sal e até Ourique. A facilidade de trans-
porte pelo porto de mar, servido por uma carreira a 
vapor de Lisboa para o Algarve (9), foi um aspecto 
decisivo. Em 1919 a carga de cortiça significava 
12,20% da carga total saída do porto de Sines, ape-
sar das restrições de laboração trazidas pela guerra 
(10). 
  Segundo Paulo Guimarães, na obra Elite e Indústria 
no Alentejo , entre 1890 e 1960, a maioria dos regis-
tos das indústrias de preparação e transformação 
de cortiça concentravam-se, no Alentejo, nas povo-
ações portuárias, como Sines, e nas de escoamen-
to de tráfego, como Vendas Novas. Sines foi, neste 
período, a localidade de onde provinha um maior 
número de registos - 55 -, a par dos eixos Évora-
Azaruja - 56. A fábrica Hauser e Fernandes lta., nos 
anos vinte, empregou entre 20 e cinquenta trabalha-
dores (12).
  No próximo número continuaremos a analisar o 
mundo industrial em Sines na primeira metade do 
século XX. Venha conhecer, no próximo Sineense, 
as fábricas de conserva, as armações de pesca e o 
mundo ancestral do artesanato a partir dos docu-
mentos do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade.

Sandra Patrício

OFERTAS AO ARQUIVO. A Sra. Margarida Jóinha e 
o Sr. José Vilhena ofereceram as digitalizações de 
dois documentos: nota concelhia de 1922; bilhete 
de identidade da Polícia Militar, respectivamente. 

Pedidos de informação sobre as actividades do 
Arquivo: Email: arquivosines@netvisao.pt
Tel. 269 860 080

NOTAS
(1) SOLEDADE, Arnaldo, Sines, Terra de Vasco da Gama,4 ª edi-
ção, Sines: Câmara Municipal de Sines, 1999, p.137.
(2) Idem, ibidem.
(3) Francisco Luís Lopes, Breve Notícia de Sines, Pátria de 
Vasco da Gama, Lisboa, Typographia do Panorama, 1850, edi-
ção fac-similada da Câmara Municipal de Sines, com estudo 
introdutória de João Madeira, Sines, Câmara Municipal de 
Sines, 1985, pp.102-103.
(4) Mapa de Estrangeiros Residentes na área do concelho, 23 
de Junho de 1927, AHCMS, recolhido por João Madeira.
(5) João Madeira, “ A Greve dos Corticeiros em Sines em 
1908”, in História, primeira série, nº 87, Janeiro de 1986, pp. 
49-50.
(6) João Madeira, “Os Corticeiros e o sindicalismo em Sines 
(1910  1914) ”, in História, primeira série, nº. 142, Julho de 
1991, p.41.
(7) João Madeira, “Os corticeiros…,”p.41.
(8) Anuário Comercial, Lisboa, Empresa do Anuário Comercial, 
volumes II, anos de 1914-1918.
(9)  Adolfo Loureiro, Os Portos Marítimos de Portugal, vol. IV, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1909, p.103. 
(10) Folha de Sines, nº2, 15 de Julho de 1919.
(11) GUIMARÃES, Paulo  Elites e Indústria no Alentejo (1890-
1960): um estudo sobre o comportamento económico de gru-
pos de elite em contexto regional no Portugal contemporâneo. 
1ª edição. Lisboa: Edições Colibri e CIDEHUS, 2006. ( 
Biblioteca estudos& colóquias;12). ISBN 978-972-772-642-4, 
p. 217.
(12) Guimarães, Paulo, op. Cit.164.

Jazz ganha 
iniciativa 
regular 
A CMS inaugurou em Março uma nova ini-
ciativa cultural regular no concelho. Com 
três concertos realizados no Centro de Artes 
(Trio Sérgio Pelágio / Mário Franco / Pedro 
Segundo, no dia 18 de Maio; Maria Viana e 
Tora Tora Big Band, no dia 19) Sines em 
Jazz surge na sequência do esforço da autar-
quia em ajudar a criar novos públicos e pre-
tende constituir-se como um acontecimen-
to anual a progredir quantitativa e qualitati-
vamente nos próximos anos e tornar-se mar-
cante no seu calendário cultural. No início 
também previsto para a Alameda da Paz, 
não pôde realizar-se aí devido às condições 
climatéricas, mas o objectivo de valorizar 
este espaço nobre da cidade, pode, no futu-
ro, levar a reconsiderar a data da iniciativa.
 
Lenda da música esteve no Centro
Considerado um dos maiores cravistas do 
mundo, Gustav Leonhardt tocou para um 
auditório cheio na noite de 15 de Abril. 
Cerca de 200 pessoas tiveram o privilégio de 
ouvir peças de Froberger, Couperin, 
d'Anglebert e J. S. Bach pelos dedos e sensi-
bilidade de uma das figuras mais importan-
tes do movimento da música antiga.
  Ainda na área da música erudita, a jovem 
harpista sineense Ana Castanhito de 
Almeida, actualmente a frequentar a licenci-
atura no seu instrumento na Royal College 
of Music de Londres, apresentou-se ao 
público no dia 20 de Abril. 
  Em Maio, dia 5, houve bailado contempo-
râneo (“A Solo com os Anjos”), pela compa-
nhia Vortice.Dance, e, dias 12 e 13 de Maio, 
o primeiro encontro internacional de corais, 
promovido pela Câmara e pela Associação 

dos Serviços Sociais das Autarquias de Sines, 
e que contou com a presença do Coral 
Atlântico, do Coral da C. M. Albufeira, do 
Coral Frexnense (Espanha), do Coral do 
Clube Galp Energia, do Coral Polifónico de 
Fernão Ferro, do Coral Vozes da Vidigueira e 
do Orfeão Polifónico de Mortágua.

Abril/Maio: 2720 crianças nos ateliers 
Com 1340 participantes em Abril e 1380 em 
Maio, as iniciativas organizadas pelo Centro 
de Artes para os mais novos e as escolas volta-
ram a ser muito participadas.
  Em Abril, realizou-se, além dos programas 
de contos, um recital de poesia - “…Tudo 
gira…”, por Margarida Mestre -, um atelier 
com dois ilustradores (Danuta Wojcie-
chowska e Bruno Gaspar, “A minha cabeça 
tem um livro de histórias”), e uma viagem 
pelas exposições no CAS (“Olh'Arte”).
  Em Maio, o centro convidou os mais jovens 
a conhecer melhor a Europa através do pro-
jecto interdisciplinar “CAS na Europa”, rea-
lizou actividades de exploração da biologia 
marinha, com o apoio do CIEMAR (“Ir ao 
fundo dos bichos do mar”), organizou um 
atelier em que as crianças experimentaram o 

trabalho dos arqueólogos (“Arqueologia em 
60m”) e foi às escolas com um atelier sobre o 
avanço científico trazido pelo Desco-
brimentos (“À Descoberta do Mundo”).
  Na Biblioteca houve teatro para os mais 
novos (“A Festa da Primavera”, pelo grupo 
EmCena, e “Camões é um poeta rap”, pela 
Arte Pública), foi evocada a Revolução dos 
Cravos, recebeu-se a visita do escritor Manuel 
Jorge Marmelo e do sociólogo Nuno 
Domingos (que comentou o livro “Estádio de 
Choque”, de Rui Santos) e foi realizada uma 
exposição e um encontro com o autores do 
livro “Salazar - Agora e na hora da sua morte).

De Sines à China
O Centro de Exposições teve patentes cinco 
exposições em Abril e Maio. “Habitar 
Portugal 2003-2005”, exposição da Ordem 
dos Arquitectos e MAPEI mostrou 76 das 
melhores obras da arquitectura mais recente 
realizada em Portugal. “Minas de S. 
Domingos - Olhares sobre um lugar” apresen-
tou obras de António Cunha, Helena 
Lousinha e Jean-Pierre dos Santos sobre aque-
le espaço singular da paisagem alentejana. A 
paisagem na expressão contemporânea de 
Ana Anacleto, Maria João Alves, Martinho 
Costa e Maria Jorge Martins foi o tema do pro-
jecto “Novas Paisagens - Paisagem Limiar”. As 
viagens do almirante chinês Zheng He foram 
abordadas na exposição “As Grandes Viagens 
Marítimas da China”, do Observatório da 
China / Embaixada da China. Integrada nas 
comemorações do Dia do Pescador, realizou-
se uma exposição dupla com fotografias de 
José Henriques e Silva (“Pescadores de 
Macua”) e de Carlos Seixas (“Pescadores de 
Sines - III Capítulo”). No âmbito das exposi-
ções “Novas Paisagens”, “Habitar Portugal” e 
“As Grandes Viagens Marítimas da China”, 
realizaram-se, mesas-redondas sobre “Cura-
doria e Crítica de Artes”, “Práticas e 
Continuidades” na arquitectura e “A China 
de Ontem e de Hoje”, respectivamente.

Maria Viana (Sines em Jazz)

Gustav Leonhardt

Atelier “Ir ao fundo dos bichos do mar”

Bunnyranch
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Informação 
Oficial

EDITAL Nº 28-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 Ordinária de 15 de Março de 2007 
foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovada proposta no sentido de regularizar a 
actividade da C.M.S com a Coopcovo.
- Deliberado a atribuição de 1500 euros para apoio 
à Associação de Pescadores Reformados do Lito-
ral Alentejano.
- Deliberado abrir concurso para  concessão da 
exploração do Bar da Piscina Municipal.

Sines, 21 Março de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 31-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 29 de Março de 2007 foi toma-
da a seguinte deliberação com eficácia externa:

- Aprovada a minuta de contrato de urbanização 
com a “Terras de Manique” referente ao prédio 
art.nº47º, Secção EE, de Porto Covo (antigo Lot. 
da Investifinatur).

Sines, 3 de Março de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 38-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 19 de Abril de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberado atribuir subsídio ao Clube Desportivo 
e Recreativo de Porto Covo para apoio ao XVII 
Grande Prémio de Atletismo a realizar no dia 24 de 
Junho 2007;
- Aprovada a transmissão do direito de superfície 
do lote 15 da ZIL II;
- Deliberado atribuir subsídio à Associação de 
Natação do Sul, assim como oferta de almoço, 
pelos Campeonatos de Natação;

- Deliberado aceitar 39 candidatos a bolsas de 
estudo e atribuir o valor global da Bolsa, 800 €.
- Aprovadas as Cláusulas do Contrato de Emprés-
timo de Curto Prazo para apoio à Tesouraria.

Sines, 24 de Abril de 2007

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas

Carmem Francisco

EDITAL N.º 39 /07

Albino Manuel André Roque, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Sines.
Dando cumprimento ao estatuído no nº 1, do Artº 
da Lei nº 26/94, de 19 de Agosto, torna público 
que, no segundo semestre de 2006, foram atribuí-
dos os seguintes subsídios.

Beneficiário: Associação Bombeiros Voluntários 
Sines
Classificação: 02/04.07.01
Valor: 17.303,60 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Associação Bombeiros Voluntários 
Sines
Classificação: 02/04.07.01
Valor: 2.880,00 euros
Data da deliberação: 04-10-2005

Beneficiário: Assoc. Serv. Soc. Cult. e Desp. Trab. 
Aut. Locais Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 23.558,92 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Assoc. Serv. Soc. Cult. e Desp. Trab. 
Aut. Locais Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 4.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Centro Cultural Emmerico Nunes
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 13.800,00 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Centro Cultural Emmerico Nunes
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 3.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Clube Natação Litoral Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 12.500,00 euros
Data da deliberação: 04-10-2005

Beneficiário: Clube Natação Litoral Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 750,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Clube Natação Litoral Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 1.000,00 euros
Data da deliberação: 03-08-2006

Beneficiário: Comissão Carnaval Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 8.622,50 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Comissão Carnaval Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 7.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 8.750,00 euros
Data da deliberação: 31-01-2005

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 4.869,76 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 9.914,53 euros
Data da deliberação: 09-11-2005

Beneficiário: Resgate - Assoc. Nadadores Salv. Lit. 
Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 65.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 7.500,00 euros
Data da deliberação: 04-10-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 32.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 5.000,00 euros
Data da deliberação: 05-07-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 750,00 euros
Data da deliberação: 08-06-2006

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

Paços do Município de Sines, aos 27 de Abril de 
2007.

O Vice-Presidente da Câmara,

Albino Manuel André Roque (Engº)

EDITAL Nº 42 / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Vereado-
ra da Câmara Municipal de Sines, no uso das com-
petências delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presi-
dente 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 acordo 
com o artº 68º da mesma Lei, torna público que em 
Reunião de 3 de Maio de 2007 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir subsídio de 150,00 € ao Grupo 
Desportivo Leal Soneguense para apoio ao passeio 
Equestre;
- Deliberado atribuir subsídio de 150,00 € à Associ-
ação de Moradores do Casoto para as Comemora-
ções do 1º de Maio.

Sines, 8 de Maio de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 12/2007

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 Março, arti-
gos 224º e 225º., para até oito dias depois do termo 
do prazo dos éditos, apresentarem na Secção de 
Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por 
escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer 
reclamações por falta de pagamento de ordenados, 
salários e materiais ou indemnizações a que se jul-
guem com direito e bem assim, do preço de quais-
quer trabalhos que o empreiteiro haja mandado rea-
lizar por terceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE DOIS 
FOSSOS NO GINÁSIO 2 EM SINES ” Adjudicada à fir-
ma “JOSÉ MARIA REIS PACHECO, CONSTRUTOR 
CIVIL, L.DA”.

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

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Administra-
tiva do Departamento de Obras e Ambiente a subs-
crevi.

Sines, 27 de Março de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 13/2007

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 Março, arti-
gos 224º e 225º., para até oito dias depois do termo 
do prazo dos éditos, apresentarem na Secção de 
Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por 
escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer 
reclamações por falta de pagamento de ordenados, 
salários e materiais ou indemnizações a que se jul-
guem com direito e bem assim, do preço de quais-
quer trabalhos que o empreiteiro haja mandado rea-
lizar por terceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
LOTEAMENTO DA ZIL 2 DE SINES 3º Fase  ruas 4; 5; 
A; A1; A2; A3; A4; D; L; M; N; O; P; Q; e J” Adjudica-
da à firma “TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, 
L.DA., com sede em Sesimbra”.

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

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Administra-
tiva do Departamento de Obras e Ambiente a subs-
crevi.

Sines, 27 de Março de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 17/2007

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 Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo 
dos éditos, apresentarem na Secção de Expediente 
Geral da Câmara Municipal de Sines, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclama-
ções por falta de pagamento de ordenados, salários 
e materiais ou indemnizações a que se julguem com 
direito e bem assim, do preço de quaisquer traba-
lhos que o empreiteiro haja mandado realizar por ter-
ceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “RUA VASCO DA GAMA, 
PORTO CÔVO - ARRANJOS EXTERIORES ” Adjudi-
cada à firma “TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, 
LDA”. 

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

de costume. 

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

Sines, 25 de Maio de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 18/2007

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 

Análises revelam 
boa qualidade da 
água de Sines
No primeiro trimestre do ano, 99,49% 
das análises apresentaram resultados em 
conformidade com a legislação em vigor.

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 “BAIRRO D. PEDRO I  
ARRANJOS EXTERIORES ” 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, 25 de Maio de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 19/2007

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 Março, 
artigos 224º e 225º., para até oito dias depois do 
termo do prazo dos éditos, apresentarem na Sec-
ção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento de 
ordenados, salários e materiais ou indemnizações 
a que se julguem com direito e bem assim, do pre-

ço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja 
mandado realizar por terceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “QUINTA DE JOÃO 
MENDES, LOTE 10A  ARRANJOS EXTERIORES ” 
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 públicos 
de costume. 

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Administra-
tiva do Departamento de Obras e Ambiente a subs-
crevi. 

Sines, 25 de Maio de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

A QUALIDADE da água do sistema de abastecimento 
público é uma das prioridades da Câmara Municipal de 
Sines, que tem vindo a trabalhar no sentido de cada vez 
melhores processos de tratamento e desinfecção da água.
  Relativamente ao primeiro trimestre de 2007, conclui-se 
que, num plano com 24 amostras na torneira do consumi-
dor, 99,49 por cento das 391 análises efectuadas apresenta-
ram resultados conformes à legislação em vigor.
  A monitorização dos processos de tratamento e da 
qualidade da água distribuída em Sines é feita pelo 
Laboratório de Águas do Litoral Alentejano, entidade 
acreditada pelo Instituto Português de Acreditação. Os 
resultados são reportados ao Instituto Regulador de Águas 
e Resíduos (IRAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostragem 
aprovado pelo IRAR, continuarão a ser feitas análises na 
torneira do consumidor de forma a obter uma imagem 
representativa da qualidade da água distribuída pela 
Câmara Municipal. 
  Uma água para consumo humano de boa qualidade 
caracteriza-se por não pôr em risco a saúde pública, ser 
agradável ao paladar e à vista dos consumidores e não 
causar a deterioração ou destruição das diferentes partes do 
sistema de abastecimento. 
  Além da água que sai da torneira, as análises permitem 
avaliar o próprio sistema, pois os parâmetros escolhidos 
determinam se eventuais problemas se registam na origem 
da água, no tratamento utilizado ou mesmo com o tipo de 
tubagens e canalizações usadas.

Sistemas de Abastecimento do Município de Sines - 1.º Trimestre 2007
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Informação 
Oficial

EDITAL Nº 28-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 Ordinária de 15 de Março de 2007 
foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovada proposta no sentido de regularizar a 
actividade da C.M.S com a Coopcovo.
- Deliberado a atribuição de 1500 euros para apoio 
à Associação de Pescadores Reformados do Lito-
ral Alentejano.
- Deliberado abrir concurso para  concessão da 
exploração do Bar da Piscina Municipal.

Sines, 21 Março de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 31-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 29 de Março de 2007 foi toma-
da a seguinte deliberação com eficácia externa:

- Aprovada a minuta de contrato de urbanização 
com a “Terras de Manique” referente ao prédio 
art.nº47º, Secção EE, de Porto Covo (antigo Lot. 
da Investifinatur).

Sines, 3 de Março de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

EDITAL Nº 38-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 19 de Abril de 2007 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberado atribuir subsídio ao Clube Desportivo 
e Recreativo de Porto Covo para apoio ao XVII 
Grande Prémio de Atletismo a realizar no dia 24 de 
Junho 2007;
- Aprovada a transmissão do direito de superfície 
do lote 15 da ZIL II;
- Deliberado atribuir subsídio à Associação de 
Natação do Sul, assim como oferta de almoço, 
pelos Campeonatos de Natação;

- Deliberado aceitar 39 candidatos a bolsas de 
estudo e atribuir o valor global da Bolsa, 800 €.
- Aprovadas as Cláusulas do Contrato de Emprés-
timo de Curto Prazo para apoio à Tesouraria.

Sines, 24 de Abril de 2007

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas

Carmem Francisco

EDITAL N.º 39 /07

Albino Manuel André Roque, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Sines.
Dando cumprimento ao estatuído no nº 1, do Artº 
da Lei nº 26/94, de 19 de Agosto, torna público 
que, no segundo semestre de 2006, foram atribuí-
dos os seguintes subsídios.

Beneficiário: Associação Bombeiros Voluntários 
Sines
Classificação: 02/04.07.01
Valor: 17.303,60 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Associação Bombeiros Voluntários 
Sines
Classificação: 02/04.07.01
Valor: 2.880,00 euros
Data da deliberação: 04-10-2005

Beneficiário: Assoc. Serv. Soc. Cult. e Desp. Trab. 
Aut. Locais Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 23.558,92 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Assoc. Serv. Soc. Cult. e Desp. Trab. 
Aut. Locais Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 4.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Centro Cultural Emmerico Nunes
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 13.800,00 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Centro Cultural Emmerico Nunes
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 3.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Clube Natação Litoral Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 12.500,00 euros
Data da deliberação: 04-10-2005

Beneficiário: Clube Natação Litoral Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 750,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Clube Natação Litoral Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 1.000,00 euros
Data da deliberação: 03-08-2006

Beneficiário: Comissão Carnaval Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 8.622,50 euros
Data da deliberação: 04-03-2005

Beneficiário: Comissão Carnaval Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 7.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 8.750,00 euros
Data da deliberação: 31-01-2005

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 4.869,76 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 9.914,53 euros
Data da deliberação: 09-11-2005

Beneficiário: Resgate - Assoc. Nadadores Salv. Lit. 
Alentejano
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 65.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 7.500,00 euros
Data da deliberação: 04-10-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 32.000,00 euros
Data da deliberação: 30-01-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 5.000,00 euros
Data da deliberação: 05-07-2006

Beneficiário: Vasco Gama Atlético Clube
Classificação: 05/04.07.01
Valor: 750,00 euros
Data da deliberação: 08-06-2006

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

Paços do Município de Sines, aos 27 de Abril de 
2007.

O Vice-Presidente da Câmara,

Albino Manuel André Roque (Engº)

EDITAL Nº 42 / 2007

CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO, Vereado-
ra da Câmara Municipal de Sines, no uso das com-
petências delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presi-
dente 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 acordo 
com o artº 68º da mesma Lei, torna público que em 
Reunião de 3 de Maio de 2007 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir subsídio de 150,00 € ao Grupo 
Desportivo Leal Soneguense para apoio ao passeio 
Equestre;
- Deliberado atribuir subsídio de 150,00 € à Associ-
ação de Moradores do Casoto para as Comemora-
ções do 1º de Maio.

Sines, 8 de Maio de 2007.

Afixe-se!
Publique-se!

A Vereadora com Competências Delegadas
Carmem Francisco

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 12/2007

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 Março, arti-
gos 224º e 225º., para até oito dias depois do termo 
do prazo dos éditos, apresentarem na Secção de 
Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por 
escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer 
reclamações por falta de pagamento de ordenados, 
salários e materiais ou indemnizações a que se jul-
guem com direito e bem assim, do preço de quais-
quer trabalhos que o empreiteiro haja mandado rea-
lizar por terceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE DOIS 
FOSSOS NO GINÁSIO 2 EM SINES ” Adjudicada à fir-
ma “JOSÉ MARIA REIS PACHECO, CONSTRUTOR 
CIVIL, L.DA”.

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

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Administra-
tiva do Departamento de Obras e Ambiente a subs-
crevi.

Sines, 27 de Março de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 13/2007

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 Março, arti-
gos 224º e 225º., para até oito dias depois do termo 
do prazo dos éditos, apresentarem na Secção de 
Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por 
escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer 
reclamações por falta de pagamento de ordenados, 
salários e materiais ou indemnizações a que se jul-
guem com direito e bem assim, do preço de quais-
quer trabalhos que o empreiteiro haja mandado rea-
lizar por terceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
LOTEAMENTO DA ZIL 2 DE SINES 3º Fase  ruas 4; 5; 
A; A1; A2; A3; A4; D; L; M; N; O; P; Q; e J” Adjudica-
da à firma “TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, 
L.DA., com sede em Sesimbra”.

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

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Administra-
tiva do Departamento de Obras e Ambiente a subs-
crevi.

Sines, 27 de Março de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 17/2007

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 Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo 
dos éditos, apresentarem na Secção de Expediente 
Geral da Câmara Municipal de Sines, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclama-
ções por falta de pagamento de ordenados, salários 
e materiais ou indemnizações a que se julguem com 
direito e bem assim, do preço de quaisquer traba-
lhos que o empreiteiro haja mandado realizar por ter-
ceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “RUA VASCO DA GAMA, 
PORTO CÔVO - ARRANJOS EXTERIORES ” Adjudi-
cada à firma “TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, 
LDA”. 

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

de costume. 

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

Sines, 25 de Maio de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 18/2007

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 

Análises revelam 
boa qualidade da 
água de Sines
No primeiro trimestre do ano, 99,49% 
das análises apresentaram resultados em 
conformidade com a legislação em vigor.

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 “BAIRRO D. PEDRO I  
ARRANJOS EXTERIORES ” 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, 25 de Maio de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 19/2007

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 Março, 
artigos 224º e 225º., para até oito dias depois do 
termo do prazo dos éditos, apresentarem na Sec-
ção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento de 
ordenados, salários e materiais ou indemnizações 
a que se julguem com direito e bem assim, do pre-

ço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja 
mandado realizar por terceiros.

OBRA: - EMPREITADA DE “QUINTA DE JOÃO 
MENDES, LOTE 10A  ARRANJOS EXTERIORES ” 
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 públicos 
de costume. 

E, eu, Mário Catarino, Chefe de Secção Administra-
tiva do Departamento de Obras e Ambiente a subs-
crevi. 

Sines, 25 de Maio de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

A QUALIDADE da água do sistema de abastecimento 
público é uma das prioridades da Câmara Municipal de 
Sines, que tem vindo a trabalhar no sentido de cada vez 
melhores processos de tratamento e desinfecção da água.
  Relativamente ao primeiro trimestre de 2007, conclui-se 
que, num plano com 24 amostras na torneira do consumi-
dor, 99,49 por cento das 391 análises efectuadas apresenta-
ram resultados conformes à legislação em vigor.
  A monitorização dos processos de tratamento e da 
qualidade da água distribuída em Sines é feita pelo 
Laboratório de Águas do Litoral Alentejano, entidade 
acreditada pelo Instituto Português de Acreditação. Os 
resultados são reportados ao Instituto Regulador de Águas 
e Resíduos (IRAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostragem 
aprovado pelo IRAR, continuarão a ser feitas análises na 
torneira do consumidor de forma a obter uma imagem 
representativa da qualidade da água distribuída pela 
Câmara Municipal. 
  Uma água para consumo humano de boa qualidade 
caracteriza-se por não pôr em risco a saúde pública, ser 
agradável ao paladar e à vista dos consumidores e não 
causar a deterioração ou destruição das diferentes partes do 
sistema de abastecimento. 
  Além da água que sai da torneira, as análises permitem 
avaliar o próprio sistema, pois os parâmetros escolhidos 
determinam se eventuais problemas se registam na origem 
da água, no tratamento utilizado ou mesmo com o tipo de 
tubagens e canalizações usadas.

Sistemas de Abastecimento do Município de Sines - 1.º Trimestre 2007
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Atletas de excelência
Sines é um concelho com atletas e clubes de excelência. Os resultados desportivos obtidos nos últimos meses nas mais 
diferentes modalidades comprovam-no.

Natação
Na natação, destaque para as vitórias alcan-
çadas pelo Clube de Natação do Litoral 
Alentejano em diversas competições. 
Durante a 9ª edição do Campeonato 
Nacional de Masters, em Cantanhede, 
Carlos Simões, David Gorgulho, Danilo 
Abdula e Rui Raposo sagraram-se cam-
peões nacionais, vencendo nas estafetas de 
4x50m livres e de 4x50m estilos. 
Individualmente, David Gorgulho, com 
quatro títulos e dois recordes nacionais e 
Carlos Simões, com três vitórias e um 
recorde nacional, estiveram em destaque.
  Catarina Boavista sagrou-se vice-campeã 
nacional de seniores em 1500m livres, 
durante os nacionais da Póvoa de Varzim, 
(6-8 Abril). Já Gustavo Santa e Paulo 
Janeiro conquistaram o título de campeões 
zonais do sul, durante o Torneio Zonal de 
Natação, em infantis, realizado entre 30 de 
Março e 01 de Abril, na Piscina  de Sines.

Ginástica
Na ginástica, o Vasco da Gama Atlético 
Clube (VGAC) e o Ginásio Clube de Sines 
(GCS) estiveram em grande plano no 
Campeonato Nacional de Trampolim 

Individual e Sincronizado, que decorreu 
entre 26 e 27 de Maio, em Vila do Conde. A 
equipa feminina de juvenis do VGAC, for-
mada por Ana Paulino, Beatriz Martins, 
Daniela Oliveira e Sara Sousa, sagrou-se 
campeã nacional, ao passo que os iniciados 
masculinos, formados por João Guerreiro, 
Ricardo Borges e Rui Pedrosa foram vice 
campeões-nacionais. No trampolim sincro-
nizado, destaque para a dupla campeã naci-
onal Beatriz Martins e Ana Paulino, apura-
da para o Mundial de Esperanças, bem 
como para o iniciado João Guerreiro, que 
integrou a equipa masculina vencedora, 
estando em boa posição no apuramento 
para o Campeonato do mundo por grupos 
de Idades. Individualmente, a ginasta Ana 
Paulino conseguiu o primeiro lugar, 
enquanto que o seu colega João Guerreiro 
se sagrou vice-campeão nacional. 
  No GCS, em trampolim sincronizado, o 
par sénior Marco Conceição e Mário 
Pereira sagrou-se campeão nacional. Igual 
resultado alcançou Nicole Pacheco, que foi 
campeã nacional no trampolim individual 
em seniores femininos, ao passo que Mário 
Pereira (seniores masculinos) e Esmeralda 
Pereira (categoria A) ficaram em segundo.
 Semelhante performance foi alcançada 
pelos dois clubes, desta feita no 
Campeonato Nacional de Duplo Mini-
Trampolim, realizado entre 21 e 22 de Abril 
em Loulé. O VGAC arrecadou o título de 
campeão nacional no escalão de juvenis 
femininos com as ginastas Beatriz Martins, 
Ana Paulino, Sara Sousa e Daniela Oliveira. 
Destaque também para o atleta vascaíno 
José Gonçalves, que se sagrou campeão naci-
onal da modalidade, na categoria A. A com-
petição consagrou ainda como campeões 

“O objectivo 
é a manutenção”

António Paulo Simões, vice-presidente dos 
Independentes, falou ao sineense sobre a subi-
da do clube à 2ª divisão e traçou os objectivos 
para a próxima temporada.

Sineense - Chegar à 2ª divisão era um objec-
tivo já perseguido desde a época passada. 
Como se sentem agora que o alcançaram?
António Paulo - É uma sensação de grande 
satisfação por termos atingido os objectivos a 
que nos propusemos. No entanto, passamos a 
ter uma maior responsabilidade perante os sine-
enses e perante nós próprios, já que somos a 
primeira equipa do Alentejo que atinge este pata-
mar, e não pretendemos defraudar no futuro. 

Como está a ser planeada a próxima época? 
A equipa técnica vai manter-se. Os atletas 
foram todos convidados a ficar e contamos 
com eles para a próxima época. As aquisições 
só poderão ser pontuais. Um aspecto que con-
sidero importante é o facto da equipa de junio-

res da época passada passar a ser a base da 
equipa "B" sénior que vamos implantar na próxi-
ma temporada. Trata-se da continuação da for-
mação, mas com um grau de maior exigência 
em termos competitivos e de aproximação à 
equipa principal. 

Quais os principais objectivos para a próxima 
época? E a longo prazo?
O mínimo exigível a quem sobe de divisão é a 
manutenção. Neste momento e sem o orçamen-
to apresentado, aprovado e com condições de 
ser concretizado, não podemos avançar com 
objectivos definidos. É com base nele que pro-
jectamos a época desportiva e não o contrário. 
Até aqui, temo-nos saído bem.
  No futuro, tudo dependerá de haver ou não uma 
conjugação de esforços e interesses que pos-
sam projectar o clube e a própria cidade para o 
mais alto nível, falando concretamente de des-
porto e de futsal. O facto, neste momento, é que 
o clube não tem dívidas e é atractivo para inves-
timento real, pelo que não é utópico pensar que 
o sonho se torne realidade.

Informações sobre as iniciativas dos Independentes no 
Verão em www.independentesfutsal.com

Sines no centro 
do desporto

Nacional de Surf em São Torpes
Tal como aconteceu em anos anteriores, Sines vol-
tou a ser um dos palcos do surf nacional. Entre 18 
e 20 de Maio, a praia de São Torpes e o L-Point 
receberam a etapa Kustom Pro do Campeonato 
Nacional de Surf Buondi, a 3ª do circuito. Nos 
homens, a vitória coube a Justin Mujica, enquanto 
que no escalão feminino foi a jovem surfista de 17 
anos Francisca Pereira dos Santos a levantar o tro-
féu. O evento, organizado pela Alfarroba, contou 
nestas etapas com a parceria da Câmara de Sines.

2.º Triatlo Cidade de Sines
A Baía de Sines começa a afirmar-se como um pal-
co de excelência para a prática do Triatlo. Entre 19 
e 20 de Maio recebeu o 2.º Triatlo Cidade de Sines, 
uma organização do Ginásio Clube de Sines e da 
Câmara Municipal de Sines, com o apoio técnico 
da Federação de Triatlo de Portugal. 
  No dia 19 teve lugar a prova Triatlo Jovem, ganha 
pelo Alhandra Sporting Clube. O Ginásio Clube de 
Sines classificou-se em 7ºlugar. Sara Ferreira e 
Gonçalo Barros, do Ginásio Clube de Sines, foram 
os atletas locais individualmente melhor classifica-
dos, com um 3º e 4º lugar, respectivamente, em 
juvenis.
  No dia 20 foi a vez da prova Triatlo Sprint, tam-
bém pontuável para o Circuito Nacional. Os vence-
dores absolutos foram João Pereira (Alhandra 
Sporting Clube) e Mariana Costa (HalconSportzone 
Olímpico de Oeiras). Nota de destaque para os atle-
tas do GCS, Rita Ribeiro e Fábio Faustino, que 
alcançaram um 1.º e 3.º lugar, respectivamente, no 
escalão de sub-23, e para a atleta Carla Ribeiro, 
que ficou em 2º lugar nos seniores femininos. Por 
equipas a vitória sorriu ao Alhandra Sporting Clube. 
O Ginásio Clube de Sines classificou-se em 3.º , no 
escalão feminino, e em 7.º lugar, no masculino. 

Troféu ARLA
A Associação de Radiomodelismo do Litoral 
Alentejano (ARLA) promoveu mais uma prova da 
modalidade, desta feita o 3º “Troféu ARLA”. A inici-
ativa, que contou com o apoio da Câmara de Sines, 
realizou-se a 20 de Maio, no Parque Desportivo 
Municipal. Na categoria de eléctricos a vitória foi 
para António Saramago e na categoria de combus-
tão o troféu foi arrecadado por Hélio Reis. O melhor 
piloto de Sines foi Luís Correia, com um 3º lugar 
em eléctricos. Dia 24 de Junho há mais radiomode-
lismo no Parque Desportivo Municipal.

Torneio Zonal de Natação
Mais de 250 atletas disputaram na Piscina 
Municipal de Sines o Torneio Zonal de Natação, em 
Infantis. A competição, organizada pela Associação 
de Natação do Sul com o apoio da CMS realizou-se 
entre 30 de Março e 1 de Abril. Na prova, que teve 
lotação esgotada, foram obtidos quatro recordes 
nacionais, os primeiros alcançados em Sines. Nos 
clubes locais destaque para o CNLA e para os cam-
peões zonais Gustavo Santa e Paulo Janeiro.

nacionais os ginastas do GCS, Marco 
Conceição, em juniores, e Cristina Silva e 
João Gonçalves, nos seniores.

Futebol e futsal
No futebol, a equipa de juniores do VGAC 
sagrou-se vice-campeã distrital de Setúbal 
da 1.ª divisão, com os mesmos pontos do 1.º 
classificado, o Fabril, mas em desvantagem 
no confronto directo. 
  Os Independentes viveram um momento 
histórico ao garantirem a presença na 2.ª 
divisão nacional de futsal na próxima tem-
porada (ver caixa).

Forte presença nas selecções
Em fosso olímpico, José Pedro Campos, na 

Desporto em movimento 
a partir de Julho
Desporto na praia e noutros espaços do concelho para passar um Verão de forma activa.

NO ÂMBITO do programa “Desporto em 
Movimento”, a Câmara Municipal de Sines 
promove, entre Julho e Outubro, um con-
junto de iniciativas dirigidas a toda a popu-
lação num leque variado de desportos. 
  Para já, destacam-se as iniciativas que 
terão lugar na praia durante o Verão. Entre 
os dias 16 e 21 de Julho, realizam-se, na 
Praia Vasco da Gama, dois torneios: um de 
futebol de praia e outro de voleibol de pra-
ia. Ainda na mesma praia, em Julho e 
Agosto, é possível praticar canoagem, com 
o apoio do Clube Náutico de Sines. Em 
Julho e na primeira quinzena de Agosto, 
nas Praias Vasco da Gama, Praia de São 
Torpes e Praia Grande de Porto Covo, há 
sessões de aeróbica.
  No Pavilhão dos Desportos, em Julho e 
Agosto, tem lugar um “challenge” de jogos 
de desportos colectivos (futsal, basquete-

bol, voleibol e andebol), sendo que cada 
equipa (não federada) participa nas quatro 
modalidades. Ganha o melhor desempenho 
no conjunto das modalidades.
  Em Julho, na Barragem de Morgavel, há 
pesca de água doce. No mês de Setembro, 
realiza-se um workshop sobre “Saúde e 
Exercício” e no dia 7 de Outubro de 2007, 
em parceria com o Clube Desportivo da 
Baixa de São Pedro e a Casa do Benfica, é 
organizada uma iniciativa na área do BTT e 
do cicloturismo. No início de Outubro, no 
pavilhão da Escola EB 2,3, é organizado um 
torneio de futsal para maiores de 25.   
Realiza-se, em datas a definir, actividades na 
área da orientação / passeios pedestres.
  Informações sobre inscrições no Sector de 
Desporto - Pavilhão dos Desportos (Tel. 
269 630 698) e no site municipal, 
www.mun-sines.pt.

Ténis ganha
escola 
municipal

A ESCOLA Municipal de Ténis, a funcio-
nar desde o dia 24 de Maio, conta já com 
36 alunos. As aulas, no Campo de Ténis do 
Parque Desportivo Municipal, decorrem às 
quintas-feiras a partir das 17h30 (sete aos 
12 anos), sextas-feiras também às 17h30 
(13 aos 15) e sábados pelas 10 horas (seis 
aos 12) e pelas 11 horas (13 aos 16). Os 
actuais horários irão sofrer, a partir de 
Julho, algumas alterações, tendo em conta 
o fim do ano escolar, passando os alunos a 
usufruir de duas aulas semanais. As aulas 
para a turma de adultos em Sines, bem 
como as aulas em Porto Covo, no Campo 
de Ténis local, irão começar mais tarde. As 
inscrições, bem como as aulas, são gratuitas 
e podem ser feitas no Pavilhão dos 
Desportos de Sines e na Junta de Freguesia 
de Porto Covo.
  A Escola Municipal de Ténis, criada e geri-
da pela Câmara Municipal de Sines, funci-
ona como um espaço onde os amantes do 
ténis podem aprender ou aperfeiçoar a prá-
tica da modalidade. Para mais informações 
contactar o Sector de Desporto da autar-
quia, através do número 269 630 698.

O ANO lectivo da Escola Municipal de 
Natação (EMN) chegou ao fim no dia 19 de 
Maio, com demonstrações gratuitas de vári-
as modalidades na Piscina Municipal de 
Sines Carlos Manafaia. 
  A EMN foi criada em 2005 pela Câmara 
Municipal de Sines para permitir o acesso 
da população do concelho a um dos despor-
tos considerados mais benéficos para a saú-
de. Desde então, já conta com mais 1200 
alunos e oferece várias modalidades desde a 
natação, hidroginástica, deepwater, hidro-
sénior, hidroterapia, hidrospinning e utili-
zação livre. Segundo Eurico Pereira, coor-
denador da Escola Municipal de Natação, o 
objectivo do próximo ano lectivo “passa por 
aumentar o número de utentes e tentar supe-
rar o valor da assiduidade, privilegiando os 
utentes mais assíduos”. O coordenador adi-
antou ainda que em 2007-2008 vão man-
ter-se as modalidades já disponibilizadas.
 Desde a sua inauguração, também em 
2005, já passaram pela Piscina Municipal 
de Sines Carlos Manafaia mais de 2500 uti-
lizadores, número revelador do sucesso da 
infra-estrutura junto da população.

2500 utentes
já nadaram
na piscina

A CÂMARA Municipal de Sines organiza 
um conjunto de actividades lúdicas, despor-
tivas e recreativas para ocupar, entre 2 e 13 
de Julho, as crianças e adolescentes dos 6 aos 
14 anos de idade. 
  A iniciativa, levada a cabo por técnicos de 
desporto do Sector de Desporto da Câmara, 
tem como objectivos gerais promover a acti-
vidade desportiva em tempo de férias, incu-
tir o hábito da prática regular de actividades 
desportivas, fomentar a socialização e 
desenvolver as suas aptidões físicas, psicoló-
gicas e sociais dos participantes.
  As modalidades a desenvolver são: jogos 
desportivos colectivos (hóquei em patins, 
basquetebol, futebol, andebol, voleibol, 
rugby e basebol), jogos tradicionais, ténis, 
badmington, ginástica, natação, surf, cano-
agem, passeios pedestres, futebol e andebol 
de praia, entre outras. 
  Pavilhão dos Desportos, Piscina e Praia 
Vasco da Gama são os locais onde as activi-
dades decorrem.
  As inscrições estão abertas, entre 11 e 26 de 
Junho, no Pavilhão dos Desportos e Piscina 
Municipal.

Férias 
desportivas
em Julho

categoria de juniores, e Fernando Sebastião, 
em seniores, participaram nos estágios das res-
pectivas selecções nacionais, entre 19 e 20 de 
Maio, sendo que José Pedro Campos foi 
seleccionado para integrar a Selecção 
Nacional que irá ao Europeu de Roma. 
  Os hoquistas do VGAC Ricardo Santos, 
Miguel Santos, Yuri Passarinho e Tiago 
Domingos representaram a Selecção da 
Associação de Patinagem de Setúbal. 
  Marco Conceição, jovem ginasta do GCS, 
esteve integrado no estágio da Federação 
Portuguesa de Trampolins e Desportos 
Acrobáticos. Gonçalo Pereira e Catarina 
Boavista, do CNLA, integraram a Selecção 
Nacional portuguesa de Águas Abertas, que 
competiu na Taça do Mundo em Setúbal.

Catarina Boavista (CNLA) Equipa sénior dos Independentes

Equipa de ginástica do Vasco da Gama

Vai haver aeróbica na praia

Triatlo

Radiomodelismo
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Atletas de excelência
Sines é um concelho com atletas e clubes de excelência. Os resultados desportivos obtidos nos últimos meses nas mais 
diferentes modalidades comprovam-no.

Natação
Na natação, destaque para as vitórias alcan-
çadas pelo Clube de Natação do Litoral 
Alentejano em diversas competições. 
Durante a 9ª edição do Campeonato 
Nacional de Masters, em Cantanhede, 
Carlos Simões, David Gorgulho, Danilo 
Abdula e Rui Raposo sagraram-se cam-
peões nacionais, vencendo nas estafetas de 
4x50m livres e de 4x50m estilos. 
Individualmente, David Gorgulho, com 
quatro títulos e dois recordes nacionais e 
Carlos Simões, com três vitórias e um 
recorde nacional, estiveram em destaque.
  Catarina Boavista sagrou-se vice-campeã 
nacional de seniores em 1500m livres, 
durante os nacionais da Póvoa de Varzim, 
(6-8 Abril). Já Gustavo Santa e Paulo 
Janeiro conquistaram o título de campeões 
zonais do sul, durante o Torneio Zonal de 
Natação, em infantis, realizado entre 30 de 
Março e 01 de Abril, na Piscina  de Sines.

Ginástica
Na ginástica, o Vasco da Gama Atlético 
Clube (VGAC) e o Ginásio Clube de Sines 
(GCS) estiveram em grande plano no 
Campeonato Nacional de Trampolim 

Individual e Sincronizado, que decorreu 
entre 26 e 27 de Maio, em Vila do Conde. A 
equipa feminina de juvenis do VGAC, for-
mada por Ana Paulino, Beatriz Martins, 
Daniela Oliveira e Sara Sousa, sagrou-se 
campeã nacional, ao passo que os iniciados 
masculinos, formados por João Guerreiro, 
Ricardo Borges e Rui Pedrosa foram vice 
campeões-nacionais. No trampolim sincro-
nizado, destaque para a dupla campeã naci-
onal Beatriz Martins e Ana Paulino, apura-
da para o Mundial de Esperanças, bem 
como para o iniciado João Guerreiro, que 
integrou a equipa masculina vencedora, 
estando em boa posição no apuramento 
para o Campeonato do mundo por grupos 
de Idades. Individualmente, a ginasta Ana 
Paulino conseguiu o primeiro lugar, 
enquanto que o seu colega João Guerreiro 
se sagrou vice-campeão nacional. 
  No GCS, em trampolim sincronizado, o 
par sénior Marco Conceição e Mário 
Pereira sagrou-se campeão nacional. Igual 
resultado alcançou Nicole Pacheco, que foi 
campeã nacional no trampolim individual 
em seniores femininos, ao passo que Mário 
Pereira (seniores masculinos) e Esmeralda 
Pereira (categoria A) ficaram em segundo.
 Semelhante performance foi alcançada 
pelos dois clubes, desta feita no 
Campeonato Nacional de Duplo Mini-
Trampolim, realizado entre 21 e 22 de Abril 
em Loulé. O VGAC arrecadou o título de 
campeão nacional no escalão de juvenis 
femininos com as ginastas Beatriz Martins, 
Ana Paulino, Sara Sousa e Daniela Oliveira. 
Destaque também para o atleta vascaíno 
José Gonçalves, que se sagrou campeão naci-
onal da modalidade, na categoria A. A com-
petição consagrou ainda como campeões 

“O objectivo 
é a manutenção”

António Paulo Simões, vice-presidente dos 
Independentes, falou ao sineense sobre a subi-
da do clube à 2ª divisão e traçou os objectivos 
para a próxima temporada.

Sineense - Chegar à 2ª divisão era um objec-
tivo já perseguido desde a época passada. 
Como se sentem agora que o alcançaram?
António Paulo - É uma sensação de grande 
satisfação por termos atingido os objectivos a 
que nos propusemos. No entanto, passamos a 
ter uma maior responsabilidade perante os sine-
enses e perante nós próprios, já que somos a 
primeira equipa do Alentejo que atinge este pata-
mar, e não pretendemos defraudar no futuro. 

Como está a ser planeada a próxima época? 
A equipa técnica vai manter-se. Os atletas 
foram todos convidados a ficar e contamos 
com eles para a próxima época. As aquisições 
só poderão ser pontuais. Um aspecto que con-
sidero importante é o facto da equipa de junio-

res da época passada passar a ser a base da 
equipa "B" sénior que vamos implantar na próxi-
ma temporada. Trata-se da continuação da for-
mação, mas com um grau de maior exigência 
em termos competitivos e de aproximação à 
equipa principal. 

Quais os principais objectivos para a próxima 
época? E a longo prazo?
O mínimo exigível a quem sobe de divisão é a 
manutenção. Neste momento e sem o orçamen-
to apresentado, aprovado e com condições de 
ser concretizado, não podemos avançar com 
objectivos definidos. É com base nele que pro-
jectamos a época desportiva e não o contrário. 
Até aqui, temo-nos saído bem.
  No futuro, tudo dependerá de haver ou não uma 
conjugação de esforços e interesses que pos-
sam projectar o clube e a própria cidade para o 
mais alto nível, falando concretamente de des-
porto e de futsal. O facto, neste momento, é que 
o clube não tem dívidas e é atractivo para inves-
timento real, pelo que não é utópico pensar que 
o sonho se torne realidade.

Informações sobre as iniciativas dos Independentes no 
Verão em www.independentesfutsal.com

Sines no centro 
do desporto

Nacional de Surf em São Torpes
Tal como aconteceu em anos anteriores, Sines vol-
tou a ser um dos palcos do surf nacional. Entre 18 
e 20 de Maio, a praia de São Torpes e o L-Point 
receberam a etapa Kustom Pro do Campeonato 
Nacional de Surf Buondi, a 3ª do circuito. Nos 
homens, a vitória coube a Justin Mujica, enquanto 
que no escalão feminino foi a jovem surfista de 17 
anos Francisca Pereira dos Santos a levantar o tro-
féu. O evento, organizado pela Alfarroba, contou 
nestas etapas com a parceria da Câmara de Sines.

2.º Triatlo Cidade de Sines
A Baía de Sines começa a afirmar-se como um pal-
co de excelência para a prática do Triatlo. Entre 19 
e 20 de Maio recebeu o 2.º Triatlo Cidade de Sines, 
uma organização do Ginásio Clube de Sines e da 
Câmara Municipal de Sines, com o apoio técnico 
da Federação de Triatlo de Portugal. 
  No dia 19 teve lugar a prova Triatlo Jovem, ganha 
pelo Alhandra Sporting Clube. O Ginásio Clube de 
Sines classificou-se em 7ºlugar. Sara Ferreira e 
Gonçalo Barros, do Ginásio Clube de Sines, foram 
os atletas locais individualmente melhor classifica-
dos, com um 3º e 4º lugar, respectivamente, em 
juvenis.
  No dia 20 foi a vez da prova Triatlo Sprint, tam-
bém pontuável para o Circuito Nacional. Os vence-
dores absolutos foram João Pereira (Alhandra 
Sporting Clube) e Mariana Costa (HalconSportzone 
Olímpico de Oeiras). Nota de destaque para os atle-
tas do GCS, Rita Ribeiro e Fábio Faustino, que 
alcançaram um 1.º e 3.º lugar, respectivamente, no 
escalão de sub-23, e para a atleta Carla Ribeiro, 
que ficou em 2º lugar nos seniores femininos. Por 
equipas a vitória sorriu ao Alhandra Sporting Clube. 
O Ginásio Clube de Sines classificou-se em 3.º , no 
escalão feminino, e em 7.º lugar, no masculino. 

Troféu ARLA
A Associação de Radiomodelismo do Litoral 
Alentejano (ARLA) promoveu mais uma prova da 
modalidade, desta feita o 3º “Troféu ARLA”. A inici-
ativa, que contou com o apoio da Câmara de Sines, 
realizou-se a 20 de Maio, no Parque Desportivo 
Municipal. Na categoria de eléctricos a vitória foi 
para António Saramago e na categoria de combus-
tão o troféu foi arrecadado por Hélio Reis. O melhor 
piloto de Sines foi Luís Correia, com um 3º lugar 
em eléctricos. Dia 24 de Junho há mais radiomode-
lismo no Parque Desportivo Municipal.

Torneio Zonal de Natação
Mais de 250 atletas disputaram na Piscina 
Municipal de Sines o Torneio Zonal de Natação, em 
Infantis. A competição, organizada pela Associação 
de Natação do Sul com o apoio da CMS realizou-se 
entre 30 de Março e 1 de Abril. Na prova, que teve 
lotação esgotada, foram obtidos quatro recordes 
nacionais, os primeiros alcançados em Sines. Nos 
clubes locais destaque para o CNLA e para os cam-
peões zonais Gustavo Santa e Paulo Janeiro.

nacionais os ginastas do GCS, Marco 
Conceição, em juniores, e Cristina Silva e 
João Gonçalves, nos seniores.

Futebol e futsal
No futebol, a equipa de juniores do VGAC 
sagrou-se vice-campeã distrital de Setúbal 
da 1.ª divisão, com os mesmos pontos do 1.º 
classificado, o Fabril, mas em desvantagem 
no confronto directo. 
  Os Independentes viveram um momento 
histórico ao garantirem a presença na 2.ª 
divisão nacional de futsal na próxima tem-
porada (ver caixa).

Forte presença nas selecções
Em fosso olímpico, José Pedro Campos, na 

Desporto em movimento 
a partir de Julho
Desporto na praia e noutros espaços do concelho para passar um Verão de forma activa.

NO ÂMBITO do programa “Desporto em 
Movimento”, a Câmara Municipal de Sines 
promove, entre Julho e Outubro, um con-
junto de iniciativas dirigidas a toda a popu-
lação num leque variado de desportos. 
  Para já, destacam-se as iniciativas que 
terão lugar na praia durante o Verão. Entre 
os dias 16 e 21 de Julho, realizam-se, na 
Praia Vasco da Gama, dois torneios: um de 
futebol de praia e outro de voleibol de pra-
ia. Ainda na mesma praia, em Julho e 
Agosto, é possível praticar canoagem, com 
o apoio do Clube Náutico de Sines. Em 
Julho e na primeira quinzena de Agosto, 
nas Praias Vasco da Gama, Praia de São 
Torpes e Praia Grande de Porto Covo, há 
sessões de aeróbica.
  No Pavilhão dos Desportos, em Julho e 
Agosto, tem lugar um “challenge” de jogos 
de desportos colectivos (futsal, basquete-

bol, voleibol e andebol), sendo que cada 
equipa (não federada) participa nas quatro 
modalidades. Ganha o melhor desempenho 
no conjunto das modalidades.
  Em Julho, na Barragem de Morgavel, há 
pesca de água doce. No mês de Setembro, 
realiza-se um workshop sobre “Saúde e 
Exercício” e no dia 7 de Outubro de 2007, 
em parceria com o Clube Desportivo da 
Baixa de São Pedro e a Casa do Benfica, é 
organizada uma iniciativa na área do BTT e 
do cicloturismo. No início de Outubro, no 
pavilhão da Escola EB 2,3, é organizado um 
torneio de futsal para maiores de 25.   
Realiza-se, em datas a definir, actividades na 
área da orientação / passeios pedestres.
  Informações sobre inscrições no Sector de 
Desporto - Pavilhão dos Desportos (Tel. 
269 630 698) e no site municipal, 
www.mun-sines.pt.

Ténis ganha
escola 
municipal

A ESCOLA Municipal de Ténis, a funcio-
nar desde o dia 24 de Maio, conta já com 
36 alunos. As aulas, no Campo de Ténis do 
Parque Desportivo Municipal, decorrem às 
quintas-feiras a partir das 17h30 (sete aos 
12 anos), sextas-feiras também às 17h30 
(13 aos 15) e sábados pelas 10 horas (seis 
aos 12) e pelas 11 horas (13 aos 16). Os 
actuais horários irão sofrer, a partir de 
Julho, algumas alterações, tendo em conta 
o fim do ano escolar, passando os alunos a 
usufruir de duas aulas semanais. As aulas 
para a turma de adultos em Sines, bem 
como as aulas em Porto Covo, no Campo 
de Ténis local, irão começar mais tarde. As 
inscrições, bem como as aulas, são gratuitas 
e podem ser feitas no Pavilhão dos 
Desportos de Sines e na Junta de Freguesia 
de Porto Covo.
  A Escola Municipal de Ténis, criada e geri-
da pela Câmara Municipal de Sines, funci-
ona como um espaço onde os amantes do 
ténis podem aprender ou aperfeiçoar a prá-
tica da modalidade. Para mais informações 
contactar o Sector de Desporto da autar-
quia, através do número 269 630 698.

O ANO lectivo da Escola Municipal de 
Natação (EMN) chegou ao fim no dia 19 de 
Maio, com demonstrações gratuitas de vári-
as modalidades na Piscina Municipal de 
Sines Carlos Manafaia. 
  A EMN foi criada em 2005 pela Câmara 
Municipal de Sines para permitir o acesso 
da população do concelho a um dos despor-
tos considerados mais benéficos para a saú-
de. Desde então, já conta com mais 1200 
alunos e oferece várias modalidades desde a 
natação, hidroginástica, deepwater, hidro-
sénior, hidroterapia, hidrospinning e utili-
zação livre. Segundo Eurico Pereira, coor-
denador da Escola Municipal de Natação, o 
objectivo do próximo ano lectivo “passa por 
aumentar o número de utentes e tentar supe-
rar o valor da assiduidade, privilegiando os 
utentes mais assíduos”. O coordenador adi-
antou ainda que em 2007-2008 vão man-
ter-se as modalidades já disponibilizadas.
 Desde a sua inauguração, também em 
2005, já passaram pela Piscina Municipal 
de Sines Carlos Manafaia mais de 2500 uti-
lizadores, número revelador do sucesso da 
infra-estrutura junto da população.

2500 utentes
já nadaram
na piscina

A CÂMARA Municipal de Sines organiza 
um conjunto de actividades lúdicas, despor-
tivas e recreativas para ocupar, entre 2 e 13 
de Julho, as crianças e adolescentes dos 6 aos 
14 anos de idade. 
  A iniciativa, levada a cabo por técnicos de 
desporto do Sector de Desporto da Câmara, 
tem como objectivos gerais promover a acti-
vidade desportiva em tempo de férias, incu-
tir o hábito da prática regular de actividades 
desportivas, fomentar a socialização e 
desenvolver as suas aptidões físicas, psicoló-
gicas e sociais dos participantes.
  As modalidades a desenvolver são: jogos 
desportivos colectivos (hóquei em patins, 
basquetebol, futebol, andebol, voleibol, 
rugby e basebol), jogos tradicionais, ténis, 
badmington, ginástica, natação, surf, cano-
agem, passeios pedestres, futebol e andebol 
de praia, entre outras. 
  Pavilhão dos Desportos, Piscina e Praia 
Vasco da Gama são os locais onde as activi-
dades decorrem.
  As inscrições estão abertas, entre 11 e 26 de 
Junho, no Pavilhão dos Desportos e Piscina 
Municipal.

Férias 
desportivas
em Julho

categoria de juniores, e Fernando Sebastião, 
em seniores, participaram nos estágios das res-
pectivas selecções nacionais, entre 19 e 20 de 
Maio, sendo que José Pedro Campos foi 
seleccionado para integrar a Selecção 
Nacional que irá ao Europeu de Roma. 
  Os hoquistas do VGAC Ricardo Santos, 
Miguel Santos, Yuri Passarinho e Tiago 
Domingos representaram a Selecção da 
Associação de Patinagem de Setúbal. 
  Marco Conceição, jovem ginasta do GCS, 
esteve integrado no estágio da Federação 
Portuguesa de Trampolins e Desportos 
Acrobáticos. Gonçalo Pereira e Catarina 
Boavista, do CNLA, integraram a Selecção 
Nacional portuguesa de Águas Abertas, que 
competiu na Taça do Mundo em Setúbal.

Catarina Boavista (CNLA) Equipa sénior dos Independentes

Equipa de ginástica do Vasco da Gama

Vai haver aeróbica na praia

Triatlo

Radiomodelismo
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José Manuel 
Viana da Silva 
(1938-2007)

CONHECIDO pelos sineenses como “Pro-
fessor Zé Manel”, José Manuel Viana da 
Silva, docente, autarca e “homem-bom” de 
Sines, morreu no dia 14 de Maio.
  “Caramujo por natureza”, como se defi-
nia, José Manuel Viana da Silva nasceu a 20 
de Março de 1938 no Largo dos Penedos. O 
pai trabalhava na construção civil e a mãe 
era doméstica. Falava da infância e da 
juventude com alegria: “Como a maioria 
dos jovens de Sines, foi uma juventude mui-
to entregue à praia, aos desportos náuticos: 
o remo, a zinga, a natação, os saltos de pei-
xe, as torres dentro de água... o xap-xap em 
cima das moças”.
  Profissão com tradição familiar, é o ensino 
que escolhe como modo de vida, ingressan-
do no magistério primário em 1960 e pas-
sando em Sines 30 dos seus 31 anos de car-
reira. A escola que encontra nos primeiros 
anos como professor reflecte as condições 
sociais da altura: “Quando comecei a dar 
aulas em Sines, os alunos mais novos 
tinham 12 anos. A maioria era homens já fei-
tos, que já governavam a vida, filhos de pes-
cadores do Bairro das Índias, gandaieiros, 
amanhadores de redes. Eram alunos especi-
ais. Chegavam à escola mais com vontade 
de dormir do que de trabalhar”. Era uma ins-
tituição fechada à sociedade. Os professores 
não tinham poder de decisão. 

O 25 de Abril muda a sua vida
Mas a Revolução dos Cravos acontece e 

novos ventos entram na 
e s c o l a :  “A  g r a n d e  
mudança introduzida 
pelo 25 de Abril na escola 
foi um espírito de inicia-
tiva, de querer ultrapassar 
dificuldades, de nos que-
rermos aproximar do 
meio. E de podermos 
fazê-lo, porque, final-
mente os professores pas-
saram a poder decidir.”
  A primeira experiência 
de prática política de José 
Manuel Viana da Silva 
foi  a inda antes  da 
Revolução. Foi vereador 
no executivo da Câmara 
Municipal de Sines entre 
1970 e 1972, um período 
particularmente compli-
cado, em que o Gabinete 
da Área de Sines toma 
conta do concelho. 
  Volta a ser autarca já em 
democracia. Entre 1985 
e 1989, é presidente da 
Junta de Freguesia de 

Sines, mas o cargo, pelo seu aspecto buro-
crático, sedu-lo menos que a prática política 
mais pura, inclusive como homem do parti-
do (em 1976, filiou-se no Partido 
Comunista Português).
  Os primeiros anos da democracia em Sines 
marcam-no profundamente: “As pessoas 
reuniam-se, discutiam, arranjavam solu-
ções para as coisas, tentavam pô-las de pé. 
Foi uma época de grande criação. Não era 
só 'blá blá blá'. As pessoas sentiam a respon-
sabilidade de executar aquilo que acorda-
vam colectivamente”.

Um optimista sobre Sines
Mas embora pessimista sobre o país con-
temporâneo, não o era tanto sobre a evolu-
ção (inclusive industrial) da sua terra.
  “Quem conheceu Sines nos anos 40, as 
mulheres que batiam à porta para vender a 
sua colchazinha porque os homens não 
podia ir ao mar e tinham os filhos com fome 
em casa, quem viu essa miséria não pode dei-
xar de se congratular com o desenvolvimen-
to que o complexo industrial trouxe à terra. 
Desde o início que fui favorável a que Sines 
fosse para a indústria (mais do que se tivesse 
ido para o turismo, que na minha perspecti-
va, tem mais perigos). Temos é que lutar 
para que as coisas não descambem para o 
que não tem regresso.”

Texto adaptado de perfil publicado no Sineense n.º 22 (Abril 
2002)

Al Berto 
é eterno 
há 10 anos
UM DOS maiores poetas e uma das mais 
influentes figuras da literatura portuguesa 
da segunda metade do século XX, Al Berto 
morreu no dia 13 de Junho de 1997. Uma 
década depois, o autor, para quem a eterni-
dade não era “ficar na história da literatura 
portuguesa”, mas “uma permanência da for-
ça que está dentro de nós”, continua vivo em 
todos os que o lêem e na memória dos que o 
conheceram em Sines e nas suas múltiplas 
errâncias por Portugal e pela Europa.

Parte pintor, regressa poeta
Alberto Raposo Pidwell Tavares nasce em 
Coimbra no dia 11 de Janeiro de 1948, mas, 
apenas com um ano, vem viver para Sines, 
onde cresce, no seio de uma família com raí-
zes inglesas. São a escultura e a pintura que 
primeiro o atraem. Frequenta a Escola 
António Arroio e a Sociedade Nacional de 
Belas Artes, em Lisboa. Aos 19 anos, à pro-
cura de horizontes mais largos, inscreve-se 
no curso de pintura monumental da École 
Nationale Supérieure d'Architecture et des 
Arts Visuels - La Cambre, em Bruxelas, para 
onde vai viver.
  Em apenas alguns anos na Bélgica, a sua cri-
atividade começa a transitar das artes plásti-
cas para o texto. Embora a pintura continue 
a interessá-lo (escreverá sobre artes plásticas 
em diferentes ocasiões), decide abandoná-
la, como artista, em 1971, durante uma esta-
da na cidade de Barcelona.
  Em Novembro de 1975, volta a Sines, onde 
escreve o seu primeiro livro inteiramente em 
português, “À procura do vento num jardim 
d'agosto”, publicado em 1977. A década e 
meia seguinte é passada entre Sines e Lisboa, 
repartindo o tempo dedicado à poesia com 
actividades como as de editor, de livreiro e 
de animador cultural. Foi nestas funções 
que trabalhou na Câmara Municipal de 
Sines e dirigiu o Centro Cultural Emmerico 
Nunes, na década de 80.
  Sobre a Sines industrial que encontra no 
seu regresso da Bélgica, tão diferente da que 
abandonara em 1967, publica, em 1980, 
“Mar-de-leva / Sete textos dedicados à vila 
de Sines”. A consagração como grande poeta 
português surge com o lançamento da anto-
logia da sua poesia, “O Medo”, que lhe vale 
o Prémio Pen Clube em 1987. “Horto de 
Incêndio” (Assírio & Alvim), é o seu último 
livro, editado no ano da sua morte, 1997.

Memória viva
Nos 10 anos de ausência física, a memória e 
obra de Al Berto têm sido evocadas e rein-
ventadas com grande frequência. Os alunos 
da Escola Secundária de Sines escolheram-
no como seu patrono. A sua produção criati-
va saiu em novas edições, inclusivamente a 
visual, com a publicação pela Assírio & 

Alvim do seu livro de desenhos “Project 69”. 
E todas as artes têm estado envolvidas nesta 
vida renovada de Al Berto. Exposições de 
homenagem (como a que o Centro Cultural 
Emmerico Nunes promoveu, em 2001, com 
obras dos artistas plásticos seus amigos), pro-
jectos de artes de palco (como o que Teatro 
do Mar promoveu no mesmo ano sobre o tex-
to das “Três Cartas da Memória da Índia”), e 
até agrupamentos musicais ,  como 
Wordsong, enriqueceram Al Berto de leitu-
ras. E, desde 2006, com o título “Eis-me acor-
dado muito tempo antes de mim”, a biografia 
escrita pela romena Golgona Anghel permi-
te-nos conhecer melhor o que foi o seu per-
curso artístico e a sua vida.


