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A requalificação do mercado municipal, da Rua Marquês de Pombal e dos espaços 
públicos do Bairro 1.º de Maio são alguns dos projetos previstos no âmbito do 

PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Sines. Pág. 4

Município garante 
fundos PEDU para Sines

Fábricas romanas vão 
ser musealizadas
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Casa de Velório de 
Porto Covo concluída

Pág. 6

A empreitada Pólis de valorização e qualificação da Praia da Samouqueira 
incluiu a criação de um parque de estacionamento ordenado, com zona 
de estar e espaço para apoio de praia, a construção de um passadiço / 
miradouro e a remodelação da escada de acesso ao areal. 
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Pág. 10

A banda chinesa Nine Treasures é uma das 47
que vão estar presentes no 18.º FMM Sines - Festival 
Músicas do Mundo, que decorre de 22 a 30 de julho
em Porto Covo e Sines. Págs. 22 e 23



Contactos

      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.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> 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.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve vir 
identificada com o nome, morada e número de 
contribuinte do remetente, porque só assim será possível 
o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Paços do Concelho
Atendimento | 9h00-17h00
Tesouraria | 9h00-15h30
Serviço de Habitação | 9h00-15h30 (pagamentos no 
Serviço Administrativo da Divisão de Intervenção Social)

Edifício da DOMSU - ZIL 2
Águas e Esgotos | 9h00-15h30 * 
Cemitérios  | 9h00-15h30 *
Fiscalização Municipal | 9h00-15h30 *
Limpeza e Manut. de Espaços Públicos | 9h00-15h30 *

Edifício Técnico - S. Marcos
Divisão de Gestão Territorial (serviço administrativo) | 
9h00-15h30 *

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-12h00 / 13h00-15h30 *

* Para tratar de assuntos que não incluam pagamentos, 
o atendimento prolonga-se até às 17h00.

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-se 
na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 14h00, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo pública a 
segunda reunião mensal. As próximas reuniões públicas 
ordinárias têm lugar nos dias 21 de julho, 18 de agosto e 
15 de setembro.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão prestados 
pelos membros do executivo nessa mesma reunião. Caso 
não estejam reunidas condições para ser imediata, a 
resposta será enviada posteriormente. O público pode 
assistir aos restantes trabalhos da reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, a partir das 16h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h30-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 15h00-16h00

Marisa Santos (SIM), vereadora
1.ª segunda-feira do mês, 15h00-17h00

Cristina Santa Bárbara (SIM), vereadora
3.ª segunda-feira do mês, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Gabinete de Apoio à Presidência e 
Vereação (gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 
630 608) recebe as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente, das vereadoras do SIM e 
do vereador da CDU. As marcações para a vereadora 
Filipa Faria são feitas no edifício técnico (tel. 269 860 
001). As marcações para o vereador José Manuel Arsénio 
são feitas no edifício da DOMSU (tel. 269 630 230).

Atendimentos Técnicos

Ação Social | Segundas-feiras, 10h00-13h00 **
Habitação | Terças-feiras, 10h00-13h00 **
Gestão Urbanística | Terças-feiras de manhã ***

** Mediante marcação (tel. 269 630 669)
*** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL - Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral e a delegação regional 
de Évora da associação DECO, realizam-se sessões de 
atendimento jurídico gratuito sobre direitos dos 
consumidores para os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 607 (Atendimento CMS)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 14h00-17h00

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial

No concelho de Sines existem dois projetos abso-
lutamente essenciais, quer do ponto de vista edu-
cativo, quer do ponto de vista do desenvolvimento 
socioeconómico e cultural da região: a ETLA – 
Escola Tecnológica do Litoral Alentejano e a EAAL 
– Escola de Artes do Alentejo Litoral.
  Estas duas escolas, duas realidades distintas, tal 
como muitas outras espalhadas pelo país, têm 
sofrido ao longo dos últimos anos constrangimen-
tos financeiros com efeitos muito negativos na 
estabilidade do seu projeto educativo.
  A ETLA é uma escola profissional de prestígio 
reconhecido junto de toda a comunidade e o facto 
de estar instalada junto ao complexo industrial faz 
com que tenha vantagem competitiva no que diz 
respeito à aprendizagem e a uma constante atuali-
zação em relação às novas realidades industriais. 
Os alunos desta escola estão em contacto quase 
permanente com as várias realidades fabris exis-
tentes dentro do perímetro industrial, o que, ali-
ado ao rigor colocado no processo de ensino-
aprendizagem e da atenção personalizada a todos 
os formandos, durante e após a sua formação, 
fazem desta escola um modelo único do país.
  Mas esta realidade é muitas vezes colocada à 
prova por aqueles que têm a responsabilidade de, 
atempadamente, garantir o seu financiamento. 
Nos últimos anos, e principalmente no final da 
última legislatura, assistimos a um incompreensí-
vel atraso nas aprovações de candidaturas e 
mesmo nas transferências de verbas para estas 
escolas, provocando desequilíbrios difíceis de com-
preender e de sustentar.
  A EAAL é outro dos projetos de referência no 
nosso concelho no ensino especializado da músi-
ca. Esta escola ministra cursos de iniciação, bási-
cos e secundários, em regime articulado e supleti-
vo, bem como em regime livre, nas respetivas 
áreas do ensino artístico e tem um papel funda-
mental no enriquecimento do sistema educativo e 
pedagógico, na promoção da integração sociopro-
fissional dos alunos, assim como na promoção da 
educação artística e cultural na região.
  São diversos os fatores que contribuem para o 
sucesso dos alunos desta escola, nomeadamente, 
o acompanhamento no processo de ensino / 
aprendizagem e a qualidade dos projetos, aliás, 
reconhecidos por encarregados de educação, pro-
fissionais da música e mesmo por outras escolas.

  A escola tem desempenhado um papel impor-
tante no desenvolvimento cultural da região, tor-
nando-se numa referência no desenvolvimento de 
parcerias e projetos empreendedores, com partici-
pações artísticas nas áreas da música, que propor-
cionam aos seus alunos um contacto fundamental 
com a realidade da atividade artística.
  No entanto, também aqui os atrasos no financia-
mento ao ensino artístico têm provocado graves 
problemas na gestão, tendo levado o Ministério da 
Educação a emitir uma nota à comunicação social 
esclarecendo sobre os graves problemas encon-
trados na instrução dos processos do concurso ordi-
nário para celebração do contrato de patrocínio 
com as escolas.
  Estes são apenas dois exemplos dos vários que 
existem no país, pelo que é urgente que situações 
como estas possam ser ultrapassadas, sob pena de 
estarmos a fragilizar, ou mesmo condenar, proje-
tos que são essenciais para o desenvolvimento do 
país e sobretudo fundamentais para as regiões 
mais afastadas dos grandes centros de decisão.

A importância da valorização do património
O PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano, cujo contrato no valor de 4,9 milhões de 
euros foi recentemente assinado pelo município 
de Sines, é um importante instrumento de requali-
ficação do espaço público. O conjunto de interven-
ções previstas vai contribuir de forma decisiva para 
a melhoria da qualidade de vida na cidade e, desta 
forma, melhorar a sua atratividade.
  Mas para que esta estratégia surta efeito, é abso-
lutamente fundamental incrementar uma forte 
dinâmica da atividade cultural e da valorização do 
património, por forma a fomentar, cada vez mais, 
o desenvolvimento turístico do nosso concelho, 
como garantia de uma atividade económica cada 
vez mais diversificada.
  A valorização do património natural, com a candi-
datura da Costa Sudoeste a património mundial da 
Unesco, cujo valor ambiental e paisagístico trans-
cende a escala do país, da península e até da Euro-
pa, seria um impulso importante para o desenvol-
vimento sustentável da região. Reforçaria a nossa 
notoriedade internacional, centrada nos valores 
naturais e contribuiria de forma decisiva para a 
valorização do concelho e particularmente da 
aldeia de Porto Covo. 
  Associada à história do nosso concelho, a valori-
zação do património arqueológico com a Recupe-
ração e Musealização das Salgas Romanas, locali-
zadas junto ao Castelo, por forma a evidenciar os 
achados arqueológicos romanos, mas também a 
investigação sobre “Sines na Rota dos Escravos” 
que mereceu destaque na imprensa especializada 
e que tem uma pré-candidatura aprovada pela 
Comissão da Sociedade National Geographic, 
terão um papel importante na atratividade da cida-
de. 
  Este último projeto visará, não só, aprofundar o 
conhecimento sobre os achados encontrados, 
como também realizar outras escavações que nos 
permitam conhecer melhor as populações que 
aportaram e se fixaram em Sines, bem como para 
determinar o papel e a atividade comercial marí-
tima de Sines na era dos Descobrimentos.
  Estes dois exemplos de como aproveitar o patri-
mónio existente e valorizá-lo em prol da comuni-
dade são objetivos concretizáveis a curto prazo e 
que nos trarão benefícios claros no futuro.

A importância do ensino 
profissional e artístico 

na nossa região
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      Email info@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> 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.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve vir 
identificada com o nome, morada e número de 
contribuinte do remetente, porque só assim será possível 
o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Paços do Concelho
Atendimento | 9h00-17h00
Tesouraria | 9h00-15h30
Serviço de Habitação | 9h00-15h30 (pagamentos no 
Serviço Administrativo da Divisão de Intervenção Social)

Edifício da DOMSU - ZIL 2
Águas e Esgotos | 9h00-15h30 * 
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* Para tratar de assuntos que não incluam pagamentos, 
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na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 14h00, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo pública a 
segunda reunião mensal. As próximas reuniões públicas 
ordinárias têm lugar nos dias 21 de julho, 18 de agosto e 
15 de setembro.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão prestados 
pelos membros do executivo nessa mesma reunião. Caso 
não estejam reunidas condições para ser imediata, a 
resposta será enviada posteriormente. O público pode 
assistir aos restantes trabalhos da reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, a partir das 16h00
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Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
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1.ª segunda-feira do mês, 15h00-17h00

Cristina Santa Bárbara (SIM), vereadora
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Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Gabinete de Apoio à Presidência e 
Vereação (gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 
630 608) recebe as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente, das vereadoras do SIM e 
do vereador da CDU. As marcações para a vereadora 
Filipa Faria são feitas no edifício técnico (tel. 269 860 
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Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL - Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral e a delegação regional 
de Évora da associação DECO, realizam-se sessões de 
atendimento jurídico gratuito sobre direitos dos 
consumidores para os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 607 (Atendimento CMS)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 14h00-17h00
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O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, e o 
presidente da Comissão Diretiva do Programa Ope-
racional Regional do Alentejo, Roberto Pereira Gri-
lo, assinaram no dia 31 de maio, em Santa Maria da 
Feira, o contrato do PEDU - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento de Sines, que prevê a realização 
de investimentos em Sines no montante total de 4 
milhões e 947 mil euros, cofinanciados em 85% por 
fundos do Portugal 2020.
  À assinatura do contrato segue-se o lançamento 
dos avisos para candidatura de cada uma das ope-
rações que compõem este plano de requalificação 
da cidade de Sines, centrado na mobilidade e na 
regeneração urbana.
  Uma das operações a candidatar é a requalifica-
ção da entrada de Sines, incluindo ciclovia e canal 
pedonal, com início do parque de merendas, para 
garantir um acesso confortável dos munícipes ao 
Pavilhão Multiusos e à zona comercial.
  Outra obra prioritária a candidatar no âmbito do 
PEDU é a reabilitação do espaço público da Rua 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Sines

Município de Sines garante fundos 
para requalificação da cidade
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As fábricas romanas do Largo João de Deus, a nas-
cente do Castelo de Sines, vão ser recuperadas e 
musealizadas. A Câmara Municipal de Sines rece-
beu da autoridade de gestão do Alentejo 2020 a 
confirmação da aprovação da candidatura e vai 
avançar para o lançamento do concurso da em-
preitada.
  Para além da salvaguarda do interesse histórico e 
cultural destas fábricas de preparados piscícolas 
da Época Romana (século I), cuja estrutura vai ser 
recuperada, a autarquia pretende com este pro-
jeto atingir objetivos mais latos, mediante a sua 
musealização, de forma a atrair um público mais 
vasto para a visita ao património local. 
  A localização das “salgadeiras” numa área aberta, 
junto de um dos mais importantes acessos à praia, 
irá chamar a atenção de públicos que de outra 

Investimentos Territoriais Integrados

Câmara vai recuperar e musealizar 
fábricas romanas junto ao Castelo

forma não entrariam num museu convencional. 
   As fábricas romanas foram descobertas em 1990 
e escavadas em duas campanhas, nos anos seguin-
tes. Devido à sua rápida degradação ao ficarem 
expostas, foram novamente enterradas com o 
acordo da tutela, até que se conseguisse financia-
mento para um projeto maduramente desenvolvi-
do, o que agora aconteceu.
  No nosso país, a quase totalidade das estruturas 
arqueológicas são deixadas a descoberto – ou 
mesmo ao abandono -, o que conduz à sua degra-
dação progressiva. Com este projeto, a Câmara 
Municipal de Sines pretende não apenas realizar 
uma operação de restauro exemplar, mas igual-
mente cobrir e musealizar o sítio com uma solução 
arquitetónica que ultrapasse a simples proteção, 
mas que seja ela própria um veículo de comunica-

ção, recriando a volumetria da fábrica original e 
evocando os recursos marinhos que aqui eram pre-
parados. 
  Valoriza-se também a zona verde contígua, até 
agora pouco frequentada, mas que com este equi-
pamento se vai tornar mais atrativa.
  Um plano de comunicação garante que a informa-
ção sobre a história do sítio, a sua relevância patri-
monial e as soluções adotadas cheguem a toda a 
população e turistas com rigor. 
  A recuperação e musealização das fábricas roma-
nas é um investimento de 170 mil euros, cofinanci-
ado em 85% com fundos FEDER / União Europeia, 
no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 
do Portugal 2020. 
  À autarquia caberá garantir a participação nacio-
nal, no montante de 25 500 euros.

> Presidente ouve comerciantes 
sobre reabilitação do mercado

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, reuniu-se 
no dia 22 de abril, nos Paços do Concelho, com os comerciantes do Mercado 
Municipal de Sines. O objetivo da sessão foi auscultar os comerciantes sobre 
os termos em que gostariam que o equipamento fosse reabilitado.
  A reabilitação do Mercado Municipal é um projeto do município a 
desenvolver no âmbito do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano, financiado pelo programa de fundos europeus Portugal 2020. Se 
tudo correr bem com a sua candidatura e com os procedimentos do projeto 
e da empreitada, as obras poderão iniciar-se até ao próximo outono.
  Na sessão de dia 22, que teve a participação de 17 comerciantes, o 
presidente da Câmara explicou que, “nesta fase, a prioridade é ouvir as 
opiniões e as sugestões de quem vende no mercado”. Após esta primeira 
sessão, terão lugar reuniões individuais com todos os comerciantes.
  O projeto de reabilitação do mercado encontra-se em elaboração e terá em 
conta estes e outros contributos. Nesta fase, explicou o presidente da 
Câmara, “ainda está tudo em aberto”.

Marquês de Pombal e da Praça da República (Ros-
sio), operação destinada a disciplinar o trânsito, a 
melhorar a circulação pedonal e a promover a valo-
rização urbana e comercial destas áreas.
  A autarquia também irá candidatar a criação do 
projeto da Estação da Mobilidade, que consiste 
na transformação da antiga estação de caminhos 
de ferro no novo interface de Sines, deslocando 
para aí a estação rodoviária e o posto de abasteci-
mento de carros elétricos, entre outras valências 
ligadas à mobilidade. Paralelamente, pretende-se 
reabilitar o arruamento que liga a estação ao Ros-
sio, privilegiando a circulação pedonal.
  A reabilitação do espaço público do Bairro 1.º de 
Maio é outra operação prevista. O objetivo é 
melhorar as condições de vida urbana deste bairro  
e estimular os residentes a criarem os seus condo-
mínios, para poderem assim agir diretamente na 
recuperação das áreas comuns, algumas delas em 
estado avançado de degradação.
  A reabilitação do Mercado Municipal também 

está prevista nas operações integradas no PEDU, 
sendo objetivo da autarquia modernizar o espaço 
do mercado e da sua envolvente, diversificar a ati-
vidade comercial e criar um novo centro de dina-
mização da atividade económica local.
  A autarquia vai ainda candidatar no âmbito do 
PEDU várias intervenções no centro histórico, 
incluindo a criação de um parque de estaciona-
mento junto ao viaduto da descida para a Ribeira, 
com ligação ao elevador dos Penedos da Índia, e a 
reconfiguração do Largo / Jardim da Boavista.
  Os projetos de intervenção no espaço público do 
centro histórico serão acompanhados por incenti-
vos financeiros à reabilitação das habitações 
pelos seus proprietários.
  No âmbito destes fundos e na qualidade de pro-
prietária, a Câmara de Sines promoverá a reabili-
tação das habitações municipais localizadas na 
Praça da República e algumas no centro histórico 
que fazem parte do seu património.

Rua Marquês de Pombal

Mercado Municipal Área para construção de estacionamento Acesso ao Pavilhão Multiusos e zona comercial

Espaços públicos do Bairro 1.º de Maio

Estação da Mobilidade

Maqueta do projeto de musealização das fábricas romanas Fábricas romanas (no período em que estiveram expostas)
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O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, e o 
presidente da Comissão Diretiva do Programa Ope-
racional Regional do Alentejo, Roberto Pereira Gri-
lo, assinaram no dia 31 de maio, em Santa Maria da 
Feira, o contrato do PEDU - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento de Sines, que prevê a realização 
de investimentos em Sines no montante total de 4 
milhões e 947 mil euros, cofinanciados em 85% por 
fundos do Portugal 2020.
  À assinatura do contrato segue-se o lançamento 
dos avisos para candidatura de cada uma das ope-
rações que compõem este plano de requalificação 
da cidade de Sines, centrado na mobilidade e na 
regeneração urbana.
  Uma das operações a candidatar é a requalifica-
ção da entrada de Sines, incluindo ciclovia e canal 
pedonal, com início do parque de merendas, para 
garantir um acesso confortável dos munícipes ao 
Pavilhão Multiusos e à zona comercial.
  Outra obra prioritária a candidatar no âmbito do 
PEDU é a reabilitação do espaço público da Rua 
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A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, con-
firmou, no dia 24 de maio, a reabertura do Tribunal 
de Sines, no âmbito de um conjunto de alterações 
ao mapa judiciário em vigor.
  A manutenção em funcionamento do tribunal de 
Sines foi uma reivindicação da Câmara Municipal 
de Sines durante o processo de elaboração do 
novo mapa judiciário e o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, congratula-se pela decisão de 
reativá-lo.
  "Esta decisão é o corrigir de um erro, uma vez que 
o Tribunal de Sines era um tribunal novo, com 
todas as condições para funcionar, além de que 
existia movimentação processual que justificava a 
sua manutenção. A relevância do polo económico 
de Sines, como assinalou a ministra, não era o 
único motivo, mas era motivo suficiente para que o 
tribunal nunca tivesse sido encerrado.”
  Ainda não é certo em que modelo o tribunal vol-
tará a funcionar, havendo a indicação preliminar 
de que será uma secção de proximidade. Se assim 
for, o presidente da Câmara considera que será 
“um primeiro passo”, esperando que no futuro o tri-
bunal volte a funcionar com todas as suas compe-
tências ao nível dos juízos de trabalho e família e 
menores.

Serviços públicos

Ministra da Justiça confirma 
reabertura do tribunal de Sines

Um dos equipamentos há muito reivindicados pela 
população de Porto Covo, a Casa de Velório, está 
concluído e entrou em funcionamento no dia 26 de 
abril.
  A Casa de Velório de Porto Covo está situada num 
terreno municipal junto ao Pavilhão Multiusos da 

Equipamento

Casa de Velório de Porto Covo concluída

localidade. Foi um investimento de 132 mil euros, 
assumido pela Junta de Freguesia de Porto Covo, 
com o apoio da Câmara Municipal.
  O novo equipamento oferece todas as condições 
para a realização de velórios. Além disso, permite 
retirar as cerimónias fúnebres do Largo Marquês 

de Pombal, centro turístico da aldeia, caracteri-
zado por uma movimentação de pessoas e, por 
vezes, um ambiente de festa e animação que impe-
dia os habitantes de ter o recolhimento necessário 
para uma despedida tranquila dos seus entes que-
ridos. 
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Cerca de 200 voluntários recolheram 4,3 toneladas 
de resíduos na limpeza da Praia da Costa do Norte 
organizada pela Câmara entre 14 e 17 de abril.
  Ao longo de quatro dias, as várias equipas de 
voluntários calcorrearam o areal, desde o Canto 
Mosqueiro até ao limite sul da Reserva Natural da 
Lagoa de Santo André e da Sancha, com os olhos 
nos resíduos que tornavam menos bonita uma das 
mais carismáticas praias do concelho.
  Na ação desta primavera ainda se fizeram sentir 
os resultados de uma campanha de limpeza seme-
lhante realizada em 2015: a praia estava mais lim-
pa, o que ajudou a que a quantidade de resíduos 
fosse inferior.
  Se em 2015 a madeira foi o resíduo mais recolhi-
do, desta vez o primeiro lugar foi para o plástico, 
que foi entregue à empresa Extruplás, para recicla-
gem e conversão em mobiliário urbano.
  As duas centenas de voluntários que participaram 
na limpeza incluíram três turmas (cerca de 45 alu-
nos) de cursos profissionais e vocacionais da 
Escola Secundária Poeta Al Berto, um grupo de 32 
voluntários do Clube de Natação do Litoral Alente-
jano, 12 elementos da Cercisiago, seis voluntários 
da empresa Remax, 16 participantes do CIEMAR / 
Universidade de Évora, alguns voluntários da asso-
ciação Resgate e vários munícipes que se inscreve-

Ambiente

Limpeza promovida pela autarquia 
retirou 4,3t de resíduos da Costa do Norte

ram individualmente.
  A ação teve patrocínios da Galp, Repsol, Águas de 
Santo André, Centro Ciclista Sineense e Associa-
ção do Comércio do Distrito de Setúbal.
  A limpeza contou também com a colaboração do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-

A Associação Bandeira Azul da Europa divulgou no 
dia 29 de abril as 314 praias do país cujas candida-
turas cumpriram os critérios para hastear a ban-
deira em 2016. No concelho de Sines, o galardão 
foi atribuído às praias de S. Torpes, Vieirinha / Vale 
Figueiros, Grande de Porto Covo e Ilha do Pesse-
gueiro, candidatadas pela Câmara Municipal, e à 
Praia Vasco da Gama, candidatada pela APS. O 
porto de recreio de Sines hasteia a bandeira azul, 
na categoria de marinas.
  Estas mesmas praias foram consideradas “Praias 
com Qualidade de Ouro”, uma classificação da 
associação Quercus atribuída às zonas balneares 
do país cujas águas balneares apresentam melho-
res resultados em termos de qualidade.
  A atribuição da Bandeira Azul traduz o respeito 
por critérios como qualidade da água, informação 
e educação ambiental, gestão ambiental e equipa-
mentos e segurança. 
   A avaliação efetuada pela Quercus baseia-se ape-
nas na qualidade da água das praias, mas é mais exi-
gente neste indicador.
  A época balnear de 2016 decorre de 18 de junho a 
18 de setembro.

tas, Autoridade Marítima Nacional, CIEMAR, 
Extruplás, Centro Ciclista Sineense, Remax Sines, 
Resgate, Cercisiago, Clube de Natação do Litoral 
Alentejano, Associação de Escolas de Marinhas do 
Litoral Alentejano e Associação Portuguesa de 
Lixo Marinho.

> Bandeiras azuis e de ouro 
atribuídas a seis praias

A Câmara Municipal de Sines iniciou, no dia 16 de 
junho, uma empreitada de reparação dos muros 
da Rua da Barroca – Escadinhas da Praia. A inter-
venção inclui o aumento da altura de alguns 
muros, reparação de fissuras, reforços em betão 
armado, remoção de graffitis e pinturas. A emprei-
tada representa um investimento de 46 372,20 
euros e tem um prazo de execução de 30 dias.

> Reparação dos 
muros das escadinhas 
da praia em curso

A Casa de Velório de Porto Covo foi construída num terreno municipal

Alguns dos cerca de 200 voluntários que participaram na ação
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> Bandeiras azuis e de ouro 
atribuídas a seis praias
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> Reparação dos 
muros das escadinhas 
da praia em curso

A Casa de Velório de Porto Covo foi construída num terreno municipal

Alguns dos cerca de 200 voluntários que participaram na ação



08 // SINES MUNICIPAL . 10 . JUNHO 2016

A Câmara Municipal de Sines organizou, na prime-
ira quinzena de junho, um programa de atividades 
para o pré-escolar e o 1.º ciclo através do qual assi-
nalou o encerramento do ano letivo 2015/2016. 
  As comemorações do Dia Mundial da Criança, 1 de 
junho, contaram com a participação de cerca de 
1100 crianças do Agrupamento de Escolas de Sines 
(pré-escolar e 1.º ciclo) e dos jardins-de-infância 
Capuchinho, Conchinha, Pintainho e Colégio 
Estrela do Mar. As atividades foram repartidas 
entre a Alameda da Paz e o Pavilhão dos Despor-
tos. Na Alameda da Paz estiveram à disposição das 
crianças vários insufláveis, pinturas faciais e o par-
que infantil. No Pavilhão dos Desportos, foi apre-
sentado o espetáculo “A Casa dos Doces”.
  No dia 7 de junho, o Pavilhão Multiusos de Sines 
acolheu a apresentação final das AEC - Atividades 
de Enriquecimento Curricular, intitulada “Voz Cri-
ança”, uma intervenção artística sobre os temas 
dos afetos e do ser criança. Estiveram presentes 

Mês da Criança e da Educação

Pré-escolar e 1.º ciclo terminaram ano 
com atividades culturais e desportivas

825 alunos das escolas do concelho de Sines (27 tur-
mas do 1.º ciclo e 10 turmas do pré-escolar). “Voz 
Criança” foi o culminar do trabalho realizado ao 
longo de todo o ano letivo com os alunos da disci-
plina de expressões. A iniciativa integrou o pro-
grama “Sines, Cidade dos Afetos”.
  No dia 13 de julho, as crianças do Jardim-de-
Infância n.º 1, Jardim-de-Infância de Porto Covo, 
Colégio Estrela do Mar, Conchinha e Pintainho par-
ticiparam nas Primeiras Cambalhotas - 3.º período, 
no Pavilhão Multiusos, mostrando o que aprende-
ram no Programa de Expressão Físico-Motora do 
Pré-Escolar, promovido pela autarquia.
  No dia 14, foi a vez das crianças dos Jardins-de-
Infância n.º 1, n.º 2 e n.º 3, bem como as crianças do 
Capuchinho, da Conchinha e do Pintainho, irem à 
Piscina Municipal participar nas Brincadeiras Aquá-
ticas - 3.º Período, outra atividade do Programa de 
Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar.

> Câmara investe 42 mil euros 
na formação dos jovens de Sines

A Câmara Municipal de Sines apoiou os estudantes de Sines a frequentar o ensino superior no ano letivo 
2015/2016 com a atribuição de 42 bolsas de estudo. 
  Cada bolsa de estudo teve o valor unitário de 1000 euros, o que significou um investimento de 42 mil euros 
no capital humano do concelho.
  As bolsas de estudo do ensino superior são atribuídas pela Câmara Municipal de Sines com o objetivo de 
apoiar o prosseguimento dos alunos de Sines com aproveitamento.
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Protocolo

Combate à violência doméstica 
reforçado no Alentejo Litoral

A secretária de Estado para a Cidadania e Igualda-
de, Catarina Marcelino, assinou, no dia 19 de maio, 
na sede do Município de Santiago do Cacém, com 
15 entidades do Alentejo Litoral, entre elas o Muni-
cípio de Sines, os protocolos para uma Estratégia 
de Combate à Violência Doméstica e de Género.
  O Alentejo Litoral e o Algarve foram as regiões 
escolhidas pelo governo para serem as primeiras a 
aplicar a nova Estratégia de Combate à Violência 
Doméstica e de Género, com atuação nas diversas 
vertentes de apoio e proteção às vítimas deste tipo 
de violência.
  No Alentejo Litoral, o trabalho será coordenado 
tecnicamente pela associação Intervir.com, no qua-
dro de um trabalho em rede entre municípios, 
ONG, forças de segurança, Instituto de Medicina 
Legal, comissões de proteção de crianças e jovens 

e organismos públicos nas áreas da segurança    
social, saúde e educação.
  Através do protocolo, que tem a duração de dois 
anos, o município de Sines, como os restantes 
municípios do Alentejo Litoral, compromete-se a 
incluir nas suas prioridades de atuação os objetivos 
da estratégia nacional.
  Na prática, a Câmara Municipal irá assegurar a 
cedência de um espaço físico adequado para a pres-
tação de informação, atendimento e apoio às víti-
mas por parte da associação Intervir.com, a qual 
também irá apoiar com uma contribuição finan-
ceira no valor de 2 mil euros anuais. Além disso, vai 
apoiar a promoção de campanhas sobre a violên-
cia doméstica e de género dirigidas às comunida-
des e às escolas, em articulação com os parceiros 
locais.

A festa anual dos pescadores, realizada tendo 
como pretexto o Dia do Pescador, levou perto de 
500 pescadores e familiares à Avenida Vasco da 
Gama, no dia 28 de maio. O convívio dos 
pescadores de Sines, animado por Fernando 
Fanhã, foi uma organização da Associação de 
Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco, com o 
apoio dos pescadores de Sines. A Câmara 
Municipal de Sines apoiou a iniciativa nos vários 
aspetos logísticos que permitiram a sua 
realização: aluguer da tenda, transportes e 
ligações elétricas, oferta de parte dos bens 
alimentares, serviço e ajuda na confeção do 
jantar.

> Câmara apoiou festa dos pescadores

> CPCJ debateu efeitos da 
violência doméstica nas crianças

No âmbito das atividades da sua modalidade alargada, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Sines realizou as suas VII Jornadas, subordinadas ao tema “Exposição à Violência Doméstica”, no dia 8 de 
junho, no auditório da APS.
  Este evento, dirigido à população em geral, teve como objetivo ser um momento de reflexão sobre o 
impacto da exposição à violência doméstica nas crianças e jovens. Contou com a participação de técnicos, 
dirigentes associativos, representantes de entidades oficiais e outros agentes que refletem ou trabalham 
sobre esta problemática.
  A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sines é uma instituição oficial, não judiciária, que visa pro-
mover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segu-
rança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

42
Número de bolsas

de estudo atribuídas
2015/2016

Dia da Criança Espectáculo de encerramento das AEC

Primeiras Cambalhotas
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O pagamento integral do PAEL, a nova redução da 
dívida e a maior taxa de execução da receita são 
três factos de relevo que se podem extrair da Pres-
tação de Contas do Município de Sines relativa a 
2015, apreciada favoravelmente pela Assembleia 
Municipal, no dia 29 de abril.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, apresentou a Prestação de Contas 
aos deputados municipais, tendo começado por 
destacar o acontecimento “significativo” da amor-
tização integral do empréstimo contraído no 
âmbito do Programa de Apoio à Economia Local 
(PAEL). Com esta medida, o município conseguiu 
reduzir os encargos associados ao empréstimo e 
não ficará sujeito aos constrangimentos que o pro-
grama poderia acarretar em caso de incumpri-
mento do Plano de Ajustamento Financeiro.
  Outro ponto saliente das contas de 2015 foi a taxa 
de execução da receita de 69%. Apesar de este 
valor ainda se encontrar abaixo do valor de refe-
rência de 85%, é o valor mais alto desde 1998. Para 
esta taxa de execução contribuiu o crescimento 
das receitas correntes (5%) e das receitas de capi-
tal (59%, excluindo passivos financeiros), fruto 
essencialmente dos bons resultados obtidos na 
venda de bens de investimento.
  A taxa de execução atingida neste orçamento foi 
destacada pelo presidente da Câmara.
  "Quando fazemos o orçamento temos que ter 
sempre presente que o mesmo representa uma 
intenção daquilo que pretendemos executar. Não 
vale a pena fazer orçamentos empolados se não os 
conseguimos executar. Quando sabemos que não 
é possível concretizar um determinado projeto, 
mais vale não o orçamentar. Só desta forma é pos-
sível apresentar taxas de execução como aquelas 
que foram registadas em 2015", disse o presidente.
   O quadro de constrangimentos financeiros man-
teve-se em 2015. Pelo segundo ano consecutivo, o 
Município não arrecadou qualquer valor referente 
a derrama. A este fator associou-se a decisão do 
órgão de gestão do INALENTEJO de devolução 
de 427 911 €, verba alvo de acordo de pagamento 
em 3 anos.
  Não obstante estes constrangimentos, a autar-
quia conseguiu voltar a reduzir o endividamento 
municipal, desta vez em 1,1 milhões de euros, 
fixando-se a dívida municipal a 31 de dezembro de 
2015 no montante mais baixo desde 2005 (16,7 
milhões de euros).
   A redução da dívida é um imperativo para “prepa-
rar o futuro”, explicou o presidente, uma vez que o 
acesso ao crédito é atualmente muito dificultado 
devido aos novos limites legais.
  “Neste momento, mesmo que queira aproveitar 
os fundos comunitários, o município tem de garan-
tir a componente nacional e isso só é possível 
tendo dinheiro em caixa ou recorrendo ao crédito 
bancário. Esta é a única forma para fazer face aos 
15%/20% relativos à componente nacional que são 
necessários para pagar as obras que pretendemos 
realizar."

Gestão

Contas de 2015: Dívida voltou a descer 
e execução orçamental aumentou

  A Prestação de Contas de 2015 foi aprovada por 
maioria pela Câmara Municipal de Sines, a 7 de 
abril, e apreciada favoravelmente pela Assembleia 
Municipal, no dia 29 de abril. O documento obteve 
votos a favor do PS e votos contra do SIM e da 
CDU em ambos os órgãos. O PSD, representado 
apenas na Assembleia, votou a favor.

> Posição das vereadoras do SIM, Marisa 
Santos e Cristina Santa Bárbara

«As vereadoras do SIM votaram contra as GOP e o 
Orçamento para 2015, com fundamento na ausên-
cia de visão estratégica e falta de coerência das pro-
postas. A execução desses documentos pelo exe-
cutivo PS, traduzida na prestação de contas, con-
firma e reforça a nossa discordância face às opções 
de gestão, o que culmina no nosso voto contra.
  Tendo em conta os considerandos sobre a devolu-
ção de verba referente à candidatura das obras na 
ZIL II e à não arrecadação da derrama, voltamos 
aqui a expressar a nossa posição: a Câmara podia e 
devia ter persistido na intenção de contestar tais 
decisões. Esta posição de ambiguidade e falta de 
determinação coloca-nos dúvidas quanto à defesa 
e salvaguarda do interesse público, do município e 
da população.
  No que respeita à execução do PPI , importa real-
çar a existência de um número significativo de pro-
gramas com reduzidíssima execução global, 
sendo que alguns têm mesmo uma execução de 
0%, de entre os quais se destacam os projetos e 
programas referentes à proteção civil e luta contra 
incêndios (0%), à habitação (0%), saneamento 
básico (14,02%), abastecimento de água (6,73%), 

DÍVIDA
A DESCER

- 1,1 milhões €

A autarquia atingiu em 2015 
o nível de endividamento

mais baixo desde 2005
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espaços verdes (2,90%) transportes rodoviários 
(16,90%) e ordenamento do território (38,31%). 
Esta “tendência” encontra reflexo também ao 
nível das AMR's em que as referidas áreas, na sua 
generalidade, voltam a evidenciar baixa execução, 
com destaque para a proteção civil (13,27%), espa-
ços verdes (0%). Esta realidade reflete a significa-
tiva diferença entre o discurso e a prática, na 
medida em que sendo estas as áreas “charneira” 
das designadas “obras de proximidade”, seria 
expectável que estas fossem áreas com elevados 
níveis de execução.
  Destaca-se, por outro lado, a execução ao nível da 
cultura (84,84 nas AMR's e 49,71% no PPI) e do des-
porto, recreio e lazer (AMR´s 64,93% e PPI 
64,99%), que na prática traduz a execução dos cha-
mados “eventos”, sendo de realçar que também 
aqui se mantém a tendência de a execução da ati-
vidade corrente ser superior à execução do investi-
mento.»

> Posição do vereador da CDU,
Helder Guerreiro

«A Prestação de Contas revela que o voto de 
mudança que os munícipes confiaram no execu-
tivo PS foi completamente defraudado nestes 
dois anos e meio.
  As promessas eleitorais de 2013 não foram mais 
que o engodo para obter a confiança dos muníci-
pes de Sines, confirmando-se hoje uma desorien-
tação política, refletida na Prestação de Contas de 
2015.
  Ao aumento da receita arrecadada em 2015, pro-
veniente, na sua essência, de receitas extraordiná-
rias, nomeadamente de novos empréstimos con-
traídos junto da banca e da venda de património 
municipal, não correspondeu uma melhoria efe-
tiva das condições de vida.
  A CDU considera que o executivo municipal devia 
ter gasto o orçamento prioritariamente no desen-
volvimento do território, das infraestruturas e ser-
viços de abastecimento de água, de saneamento 
básico e de resíduos urbanos, na renovação da 
rede viária mais degradada, no progresso da situa-
ção laboral dos trabalhadores, na requalificação 
do mercado, na renovação do parque de máquinas 
e viaturas, na resolução dos problemas ambienta-
is, na diminuição da dívida às associações e coleti-
vidades, na promoção de uma solução para os ani-
mais errantes, ou ainda na concretização de avan-
ços no novo PDM e na consequente resolução dos 
problemas que afetam o desenvolvimento dos 
aglomerados populacionais rurais.
  Contudo, sabemos e temos em devido valor os 
constrangimentos como é exemplo a ausência da 
receita referente à Derrama Municipal tem nos 
orçamentos municipais, mas não entendemos e 
não aceitamos que o grau de gravidade deste e 
outros problemas jurídicos não tenha tido do exe-
cutivo PS uma ação dinâmica e enérgica de forma 
a serem resolvidos.
  Posto isto, à falta de concretização das dinâmicas 
governativas que promovessem o desenvolvi-
mento efetivo do Município, o Executivo contra-
pôs aos munícipes as mais variadas qualidades de 
festas e eventos, julgando assim conseguir produ-
zir a ilusão de enérgica ação.   
   Em coerência com todas estas razões, a CDU 
vota contra a prestação de contas de 2015.»

Documentos integrais
www.sines.pt

A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 
22 coletividades do concelho assinaram, no dia 11 
de abril, nos Paços do Concelho, protocolos de 
colaboração relativos a 2016.
  O montante dos apoios atribuídos pela empresa 
foi de 48 mil euros, destinado a apoiar as coletivi-
dades e instituições que desenvolvem atividades 
no desporto, cultura e solidariedade social.
  A distribuição dos montantes foi a seguinte:

4 Patas - Ass. Abrigo dos Animais de Sines: 500 €
Academia de Ginástica de Sines: 2000 €
A Gralha - Ass. Desenv. Porto Covo: 3000 €
Andebol Clube de Sines: 2000 €
Arte Velha - Associação de Artesãos de Sines: 500 €
Associação Caboverdiana de Sines e S. Cacém: 3000 €
Associação Bombeiros Voluntários de Sines: 9000 €
Associação Pro Artes de Sines: 2500 €
Associação PROSAS: 500 €
Associação Recreativa de Dança Sineense: 2000 €
Centro Cultural Emmerico Nunes: 500 €
Cercisiago: 500 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano: 2000 €
Contra Regra - Teatro do Mar: 5000 €
Ginásio Clube de Sines: 1000 €
Hóquei Clube Vasco da Gama: 2000 €
Os Independentes Futsal: 1500 €
Siga a Festa - Associação de Carnaval: 3000 €
Sines Surf Clube: 1000 €
Skalabá Tuka: 500 €
SMURSS: 1000 €
Vasco da Gama Atlético Clube: 5000 € 

Associativismo

Repsol atribui 48 mil euros 
a coletividades de Sines

Na cerimónia de assinatura dos protocolos, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mas-
carenhas, agradeceu o apoio da Repsol e salientou 
o esforço que tem feito para aumentá-lo, quer em 
montante global (mais 8 mil euros nos últimos dois 
anos), quer em número de coletividades abrangi-
das (de 13 em 2013 para 22 em 2016).
  O diretor-geral da Repsol Polímeros em Sines, Joa-
quín García-Estañ, agradeceu à Câmara Municipal 
de Sines pelo papel que desempenha como via 
para a empresa chegar aos agentes culturais, des-
portivos e sociais locais e disse que estes apoios, 
embora não sendo uma “obrigação económica” da 
empresa, são uma “obrigação ética e moral”.

> Núcleo de Sines do CENFIM abre-se à comunidade

O CENFIM, uma das principais entidades formadoras nacionais nas áreas da metalurgia e da 
metalomecânica, realizou em maio duas iniciativas para a comunidade. No dia 4, promoveu o Dia 
Aberto do Núcleo de Sines do CENFIM, onde deu a conhecer a sua oferta formativa através de 
exposições, demonstrações, visitas às instalações e oportunidades para os alunos experimentarem as 
área da soldadura, serralharia civil e eletricidade. No dia 18 de maio, o CENFIM organizou uma sessão 
de divulgação da sua oferta para técnicos de orientação profissional do concelho de Sines e concelhos 
limítrofes. 
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O pagamento integral do PAEL, a nova redução da 
dívida e a maior taxa de execução da receita são 
três factos de relevo que se podem extrair da Pres-
tação de Contas do Município de Sines relativa a 
2015, apreciada favoravelmente pela Assembleia 
Municipal, no dia 29 de abril.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, apresentou a Prestação de Contas 
aos deputados municipais, tendo começado por 
destacar o acontecimento “significativo” da amor-
tização integral do empréstimo contraído no 
âmbito do Programa de Apoio à Economia Local 
(PAEL). Com esta medida, o município conseguiu 
reduzir os encargos associados ao empréstimo e 
não ficará sujeito aos constrangimentos que o pro-
grama poderia acarretar em caso de incumpri-
mento do Plano de Ajustamento Financeiro.
  Outro ponto saliente das contas de 2015 foi a taxa 
de execução da receita de 69%. Apesar de este 
valor ainda se encontrar abaixo do valor de refe-
rência de 85%, é o valor mais alto desde 1998. Para 
esta taxa de execução contribuiu o crescimento 
das receitas correntes (5%) e das receitas de capi-
tal (59%, excluindo passivos financeiros), fruto 
essencialmente dos bons resultados obtidos na 
venda de bens de investimento.
  A taxa de execução atingida neste orçamento foi 
destacada pelo presidente da Câmara.
  "Quando fazemos o orçamento temos que ter 
sempre presente que o mesmo representa uma 
intenção daquilo que pretendemos executar. Não 
vale a pena fazer orçamentos empolados se não os 
conseguimos executar. Quando sabemos que não 
é possível concretizar um determinado projeto, 
mais vale não o orçamentar. Só desta forma é pos-
sível apresentar taxas de execução como aquelas 
que foram registadas em 2015", disse o presidente.
   O quadro de constrangimentos financeiros man-
teve-se em 2015. Pelo segundo ano consecutivo, o 
Município não arrecadou qualquer valor referente 
a derrama. A este fator associou-se a decisão do 
órgão de gestão do INALENTEJO de devolução 
de 427 911 €, verba alvo de acordo de pagamento 
em 3 anos.
  Não obstante estes constrangimentos, a autar-
quia conseguiu voltar a reduzir o endividamento 
municipal, desta vez em 1,1 milhões de euros, 
fixando-se a dívida municipal a 31 de dezembro de 
2015 no montante mais baixo desde 2005 (16,7 
milhões de euros).
   A redução da dívida é um imperativo para “prepa-
rar o futuro”, explicou o presidente, uma vez que o 
acesso ao crédito é atualmente muito dificultado 
devido aos novos limites legais.
  “Neste momento, mesmo que queira aproveitar 
os fundos comunitários, o município tem de garan-
tir a componente nacional e isso só é possível 
tendo dinheiro em caixa ou recorrendo ao crédito 
bancário. Esta é a única forma para fazer face aos 
15%/20% relativos à componente nacional que são 
necessários para pagar as obras que pretendemos 
realizar."

Gestão

Contas de 2015: Dívida voltou a descer 
e execução orçamental aumentou

  A Prestação de Contas de 2015 foi aprovada por 
maioria pela Câmara Municipal de Sines, a 7 de 
abril, e apreciada favoravelmente pela Assembleia 
Municipal, no dia 29 de abril. O documento obteve 
votos a favor do PS e votos contra do SIM e da 
CDU em ambos os órgãos. O PSD, representado 
apenas na Assembleia, votou a favor.

> Posição das vereadoras do SIM, Marisa 
Santos e Cristina Santa Bárbara

«As vereadoras do SIM votaram contra as GOP e o 
Orçamento para 2015, com fundamento na ausên-
cia de visão estratégica e falta de coerência das pro-
postas. A execução desses documentos pelo exe-
cutivo PS, traduzida na prestação de contas, con-
firma e reforça a nossa discordância face às opções 
de gestão, o que culmina no nosso voto contra.
  Tendo em conta os considerandos sobre a devolu-
ção de verba referente à candidatura das obras na 
ZIL II e à não arrecadação da derrama, voltamos 
aqui a expressar a nossa posição: a Câmara podia e 
devia ter persistido na intenção de contestar tais 
decisões. Esta posição de ambiguidade e falta de 
determinação coloca-nos dúvidas quanto à defesa 
e salvaguarda do interesse público, do município e 
da população.
  No que respeita à execução do PPI , importa real-
çar a existência de um número significativo de pro-
gramas com reduzidíssima execução global, 
sendo que alguns têm mesmo uma execução de 
0%, de entre os quais se destacam os projetos e 
programas referentes à proteção civil e luta contra 
incêndios (0%), à habitação (0%), saneamento 
básico (14,02%), abastecimento de água (6,73%), 

DÍVIDA
A DESCER

- 1,1 milhões €

A autarquia atingiu em 2015 
o nível de endividamento

mais baixo desde 2005
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espaços verdes (2,90%) transportes rodoviários 
(16,90%) e ordenamento do território (38,31%). 
Esta “tendência” encontra reflexo também ao 
nível das AMR's em que as referidas áreas, na sua 
generalidade, voltam a evidenciar baixa execução, 
com destaque para a proteção civil (13,27%), espa-
ços verdes (0%). Esta realidade reflete a significa-
tiva diferença entre o discurso e a prática, na 
medida em que sendo estas as áreas “charneira” 
das designadas “obras de proximidade”, seria 
expectável que estas fossem áreas com elevados 
níveis de execução.
  Destaca-se, por outro lado, a execução ao nível da 
cultura (84,84 nas AMR's e 49,71% no PPI) e do des-
porto, recreio e lazer (AMR´s 64,93% e PPI 
64,99%), que na prática traduz a execução dos cha-
mados “eventos”, sendo de realçar que também 
aqui se mantém a tendência de a execução da ati-
vidade corrente ser superior à execução do investi-
mento.»

> Posição do vereador da CDU,
Helder Guerreiro

«A Prestação de Contas revela que o voto de 
mudança que os munícipes confiaram no execu-
tivo PS foi completamente defraudado nestes 
dois anos e meio.
  As promessas eleitorais de 2013 não foram mais 
que o engodo para obter a confiança dos muníci-
pes de Sines, confirmando-se hoje uma desorien-
tação política, refletida na Prestação de Contas de 
2015.
  Ao aumento da receita arrecadada em 2015, pro-
veniente, na sua essência, de receitas extraordiná-
rias, nomeadamente de novos empréstimos con-
traídos junto da banca e da venda de património 
municipal, não correspondeu uma melhoria efe-
tiva das condições de vida.
  A CDU considera que o executivo municipal devia 
ter gasto o orçamento prioritariamente no desen-
volvimento do território, das infraestruturas e ser-
viços de abastecimento de água, de saneamento 
básico e de resíduos urbanos, na renovação da 
rede viária mais degradada, no progresso da situa-
ção laboral dos trabalhadores, na requalificação 
do mercado, na renovação do parque de máquinas 
e viaturas, na resolução dos problemas ambienta-
is, na diminuição da dívida às associações e coleti-
vidades, na promoção de uma solução para os ani-
mais errantes, ou ainda na concretização de avan-
ços no novo PDM e na consequente resolução dos 
problemas que afetam o desenvolvimento dos 
aglomerados populacionais rurais.
  Contudo, sabemos e temos em devido valor os 
constrangimentos como é exemplo a ausência da 
receita referente à Derrama Municipal tem nos 
orçamentos municipais, mas não entendemos e 
não aceitamos que o grau de gravidade deste e 
outros problemas jurídicos não tenha tido do exe-
cutivo PS uma ação dinâmica e enérgica de forma 
a serem resolvidos.
  Posto isto, à falta de concretização das dinâmicas 
governativas que promovessem o desenvolvi-
mento efetivo do Município, o Executivo contra-
pôs aos munícipes as mais variadas qualidades de 
festas e eventos, julgando assim conseguir produ-
zir a ilusão de enérgica ação.   
   Em coerência com todas estas razões, a CDU 
vota contra a prestação de contas de 2015.»

Documentos integrais
www.sines.pt

A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 
22 coletividades do concelho assinaram, no dia 11 
de abril, nos Paços do Concelho, protocolos de 
colaboração relativos a 2016.
  O montante dos apoios atribuídos pela empresa 
foi de 48 mil euros, destinado a apoiar as coletivi-
dades e instituições que desenvolvem atividades 
no desporto, cultura e solidariedade social.
  A distribuição dos montantes foi a seguinte:

4 Patas - Ass. Abrigo dos Animais de Sines: 500 €
Academia de Ginástica de Sines: 2000 €
A Gralha - Ass. Desenv. Porto Covo: 3000 €
Andebol Clube de Sines: 2000 €
Arte Velha - Associação de Artesãos de Sines: 500 €
Associação Caboverdiana de Sines e S. Cacém: 3000 €
Associação Bombeiros Voluntários de Sines: 9000 €
Associação Pro Artes de Sines: 2500 €
Associação PROSAS: 500 €
Associação Recreativa de Dança Sineense: 2000 €
Centro Cultural Emmerico Nunes: 500 €
Cercisiago: 500 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano: 2000 €
Contra Regra - Teatro do Mar: 5000 €
Ginásio Clube de Sines: 1000 €
Hóquei Clube Vasco da Gama: 2000 €
Os Independentes Futsal: 1500 €
Siga a Festa - Associação de Carnaval: 3000 €
Sines Surf Clube: 1000 €
Skalabá Tuka: 500 €
SMURSS: 1000 €
Vasco da Gama Atlético Clube: 5000 € 

Associativismo

Repsol atribui 48 mil euros 
a coletividades de Sines

Na cerimónia de assinatura dos protocolos, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mas-
carenhas, agradeceu o apoio da Repsol e salientou 
o esforço que tem feito para aumentá-lo, quer em 
montante global (mais 8 mil euros nos últimos dois 
anos), quer em número de coletividades abrangi-
das (de 13 em 2013 para 22 em 2016).
  O diretor-geral da Repsol Polímeros em Sines, Joa-
quín García-Estañ, agradeceu à Câmara Municipal 
de Sines pelo papel que desempenha como via 
para a empresa chegar aos agentes culturais, des-
portivos e sociais locais e disse que estes apoios, 
embora não sendo uma “obrigação económica” da 
empresa, são uma “obrigação ética e moral”.

> Núcleo de Sines do CENFIM abre-se à comunidade

O CENFIM, uma das principais entidades formadoras nacionais nas áreas da metalurgia e da 
metalomecânica, realizou em maio duas iniciativas para a comunidade. No dia 4, promoveu o Dia 
Aberto do Núcleo de Sines do CENFIM, onde deu a conhecer a sua oferta formativa através de 
exposições, demonstrações, visitas às instalações e oportunidades para os alunos experimentarem as 
área da soldadura, serralharia civil e eletricidade. No dia 18 de maio, o CENFIM organizou uma sessão 
de divulgação da sua oferta para técnicos de orientação profissional do concelho de Sines e concelhos 
limítrofes. 
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Informação oficial
EDITAL N.º 30/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Extraordinária 
de 24 de março de 2016, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovado pedido de adiantamento da verba/apoio 
concedida anualmente pela Câmara Municipal às 
Associações no valor 7.000,00 € ao Hóquei Clube 
Vasco da Gama;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas para a realização de uma iniciativa requerida 
pela Cercisiago.
- Aprovado projeto de arquitetura para a Recupera-
ção e Musealização das Fábricas Romanas.

Sines, 04 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 31/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária 
Pública de 07 de abril de 2016, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a transmissão das benfeitorias do lote 
1023 da ZIL II, em Sines;
- Aprovada a atribuição de 1 apoio financeiro no valor 
de 3.000,00 € para a realização de um documentário 
sobre o Al Berto, intitulado “Al Berto - A Vida Erran-
te”;
- Aprovado protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Academia de Música 
de Lagos com a vista à realização de concerto a reali-
zar no dia 09 de abril, no Centro de Artes de Sines e 
onde é atribuído um apoio financeiro no valor de 
4.000,00 €;
- Aprovadas as alterações propostas à Operação de 
Loteamento – Zona Industrial Ligeira da ZIL II-A;
- Aprovada a Prestação de Contas 2015;
- Aprovado Balanço Social 2015.

Sines, 04 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 36/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária 
Pública de 21 de abril de 2016, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pela Associação de Mariscadores da 
Terra de Vasco da Gama;
- Aprovada proposta de normas de participação para 

o Mercado Artesanal e Mercado de Street Food para 
o Festival Músicas do Mundo 2016;
- Aprovada proposta de Edital para Recintos Impro-
visados para o Festival Músicas do Mundo 2016;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre o Teatro do Mar e a Câmara Municipal de Sines 
para o ano 2016;
- Aprovada proposta de alteração ao Plano de Por-
menor da Zona de Expansão Sul-Nascente da Cidade 
de Sines;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sines e a AICEP Global 
Parques;
- Aprovada a retirada do lote 1158 da ZIL II, em Sines;
- Aprovado pedido de venda do armazém sito na ZIL 
III, em Sines, lote 2 (Rua 1 n.º 10);
- Aprovada a alteração à Operação de Loteamento 
da Coopcovo - Cooperativa de Habitação de Porto 
Covo;

Sines, 28 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 43/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária de 05 
de maio de 2016, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pela Associação Recreativa de Dan-
ças Sineense;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Sines;
- Aprovada a proposta de edital para um lugar de 
exclusividade para Géneros Alimentares na Avenida 
Vasco da Gama - Festival Músicas do Mundo 2016;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Universidade 
de Évora;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Direção-Geral 
do Território;
- Aprovada proposta de alteração da Operação de 
Loteamento do art.º 47º, lote 220, em Porto Covo;
- Aprovado o início do procedimento para alteração 
ao Regulamento Municipal de Edificações Urbanas;
- Aprovada a aquisição de 30 exemplares para apoio à 
edição da fotobiografia da artista Tonicha;
- Aprovada a aquisição de 5 exemplares do livro 
“Povo que ainda Canta”.

Sines, 10 de maio de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 47/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 

público que, em reunião de Câmara Pública de 19 de 
maio de 2016, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada a proposta para mais uma edição “Férias 
Ativas” - Verão 2016;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração - 
Estratégia Combate à Violência Doméstica e de Géne-
ro;
- Aprovada proposta de alteração do Plano de Por-
menor da Cidade Desportiva.

Sines, de 24 maio de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 53/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara ordinária Pública 
de 02 de junho de 2016, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de apoio financeiro no valor 
de 7.000,00 € à Diocese de Beja “Festival Terras Sem 
Sombra”;
- Aprovada proposta de alteração ao Plano de Por-
menor da Zona Sul Nascente da Cidade de Sines.

Sines, de 09 de junho de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 55/2016

Fernando Miguel Ramos, na qualidade de Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Sines, em cum-
primento do disposto no n.º 1 do art. 65.º da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em 
reunião de câmara ordinária realizada no dia 16 de 
junho do corrente ano, foi deliberado, por unanimi-
dade, aprovar a “Proposta de Alteração ao Regula-
mento Municipal de Edificações Urbanas”.
  Nestes termos e em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo DL 4/2015, de 7 de 
janeiro, submete o mesmo a apreciação pública para 
recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias, conta-
dos da data da publicação do presente Edital na 
publicação oficial da Câmara Municipal de Sines – 
Sines Municipal.
  Para constar, foi lavrado o presente edital que irá ser 
afixado nos locais de estilo, e publicitado no sítio da 
internet do Município de Sines (www.sines.pt), onde 
ficará disponível para consulta.

Câmara Municipal e Paços do Concelho, 20 de junho 
de 2016

O Vice-Presidente da Câmara
Fernando Miguel Ramos
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> Análises revelam boa 
qualidade da água de Sines

Relativamente ao primeiro trimestre de 2016, conclui-se que, 
num plano com 17 amostras na torneira do consumidor, 100% 
das 192 análises efetuadas apresentaram resultados conformes 
à legislação em vigor.
  A monitorização dos processos de tratamento e da qualidade 
da água distribuída em Sines em 2016 é feita pelo Laboratório 
de Águas do Litoral Alentejano, entidade acreditada pelo 
Instituto Português de Acreditação. Os resultados são 
reportados à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostragem 
aprovado pela ERSAR, com base no disposto no capítulo III e no 
anexo III do Decreto-Lei nº306/2007, são feitas análises na 
torneira do consumidor de forma a obter uma imagem 
representativa da qualidade da água distribuída pela Câmara 
Municipal. Todas as determinações são realizadas no 
cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente 
no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e 
análise, e métodos analíticos.

> Loteamentos

AVISO N.º 23/2016

F ILIPA MA RTA TORRE S FA RIA, Vereadora da 
Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
delegadas. 

Ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 78º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
conferida pelo Decreto-lei nº 136/2014, de 09 de setem-
bro, torna público que a Câmara Municipal de Sines, 
emitiu em 12 de maio de 2016 o aditamento nº 3 ao 
alvará de  licenciamento de loteamento nº 2/2007, em 
nome de Câmara Municipal de  Sines,  contribuinte nº 
502 563 010, que titula a aprovação da alteração da ope-
ração de loteamento, designada por Urbanização  
Investifinatur, Artigo 47º, Secção EE,  que  incide sobre  
o Lote 220, da freguesia de Porto Covo, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
929/19930413 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 1614, da respetiva freguesia. 

A alteração à operação de loteamento aprovada, por 
deliberação camarária de 05/05/2016, respeita o dis-

posto no Plano de Urbanização de Porto Covo, e apre-
senta de acordo com a planta de síntese, que constitui o 
anexo I, ao presente aditamento, as seguintes caracte-
rísticas: 

Relativamente à operação de loteamento: 
Número total de lotes, passa de 206 para 224; 
Número de fogos - passa de 279 para 275;
Total da área dos lotes - passa de 84 632,03 m2 para 81 
795,12 m2: 
Total da área de implantação - passa de 54 217,46 m2 
para 53 802,46 m2; 
Total da área máxima de construção acima do solo - 
passa de 81 645,40 m2 para 81 511,40 m2. 

Resultante da alteração descrita, o lote 220, passa de 
um lote para 19 lotes e de 23 fogos para 19 fogos. 

As áreas de cedências para integração no domínio 
público municipal, passa de 96 115,28 m2 para 98 
952,19 m2, conforme planta que constitui o anexo II, ao 
presente aditamento. 

Paços do Município, aos 12 de maio de 2016. 

A Vereadora Com Competência Delegada,
Filipa Faria

AVISO N.º 24/2016

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, no uso de competências delegadas.

Ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 78º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
conferida pelo Decreto-lei nº 136/2014, de 09 de setem-
bro, torna público que a Câmara Municipal de Sines, 
emitiu em 02 de junho de 2016 o aditamento nº 2 ao 
alvará de licenciamento de loteamento nº 2/1988, em 
nome de António Luís Proença Adão, contribuinte nº 
108293815, que titula a aprovação da alteração da ope-
ração de loteamento, designada por Rua Conde Bande-
ira e Rua José Faial, que incide sobre o Lote 5, fração “B” 
da freguesia de Porto Covo, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Sines sob o n.º 00239/240286 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo -----, da 
respetiva freguesia. 

A alteração à operação de loteamento aprovada, por 
deliberação camarária de 21 de abril de 2016, respeita o 
disposto no Plano de Urbanização de Porto Covo, e 
apresenta de acordo com a planta de síntese, que cons-
titui o anexo I, ao presente aditamento, as seguintes 
características: 

Relativamente à operação de loteamento: 
- Área total de construção – 3.754,23 m2; 
- Área de implantação – 1.957,45 m2; 
Lote 5 – Fração “B” – Alteração da área bruta de 99,110 
m2 para 124,85 m2; Área coberta de 49,55 m2 para 
62,425m2; Área de logradouro – 35,57 m2 para 22,70 
m2 

A alteração proposta traduz-se no aumento da área 
bruta de construção do lote 5 (cinco) – fração “B”, situ-
ado na Rua José Faial nº 24.  

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de 
licenciamento de loteamento nº 2/1988, datado de 16 
de setembro de 1988 e aditamento nº 1 datado de 19 de 
fevereiro de 2015. 

Dado e passado para que sirva de titulo ao requerente e 
para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi con-
ferida pelo Dec.-Lei nº 136/2014 de 09 de setembro. 

E para constar se passou o presente aviso a que vai ser 
dada a publicidade prevista na Lei. 

Sines, dois de junho de dois mil e dezasseis. 

A Vereadora Com Competência Delegada,
Filipa Faria
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Informação oficial
EDITAL N.º 30/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Extraordinária 
de 24 de março de 2016, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovado pedido de adiantamento da verba/apoio 
concedida anualmente pela Câmara Municipal às 
Associações no valor 7.000,00 € ao Hóquei Clube 
Vasco da Gama;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas para a realização de uma iniciativa requerida 
pela Cercisiago.
- Aprovado projeto de arquitetura para a Recupera-
ção e Musealização das Fábricas Romanas.

Sines, 04 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 31/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária 
Pública de 07 de abril de 2016, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a transmissão das benfeitorias do lote 
1023 da ZIL II, em Sines;
- Aprovada a atribuição de 1 apoio financeiro no valor 
de 3.000,00 € para a realização de um documentário 
sobre o Al Berto, intitulado “Al Berto - A Vida Erran-
te”;
- Aprovado protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Academia de Música 
de Lagos com a vista à realização de concerto a reali-
zar no dia 09 de abril, no Centro de Artes de Sines e 
onde é atribuído um apoio financeiro no valor de 
4.000,00 €;
- Aprovadas as alterações propostas à Operação de 
Loteamento – Zona Industrial Ligeira da ZIL II-A;
- Aprovada a Prestação de Contas 2015;
- Aprovado Balanço Social 2015.

Sines, 04 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 36/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária 
Pública de 21 de abril de 2016, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pela Associação de Mariscadores da 
Terra de Vasco da Gama;
- Aprovada proposta de normas de participação para 

o Mercado Artesanal e Mercado de Street Food para 
o Festival Músicas do Mundo 2016;
- Aprovada proposta de Edital para Recintos Impro-
visados para o Festival Músicas do Mundo 2016;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre o Teatro do Mar e a Câmara Municipal de Sines 
para o ano 2016;
- Aprovada proposta de alteração ao Plano de Por-
menor da Zona de Expansão Sul-Nascente da Cidade 
de Sines;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sines e a AICEP Global 
Parques;
- Aprovada a retirada do lote 1158 da ZIL II, em Sines;
- Aprovado pedido de venda do armazém sito na ZIL 
III, em Sines, lote 2 (Rua 1 n.º 10);
- Aprovada a alteração à Operação de Loteamento 
da Coopcovo - Cooperativa de Habitação de Porto 
Covo;

Sines, 28 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 43/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária de 05 
de maio de 2016, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pela Associação Recreativa de Dan-
ças Sineense;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Sines;
- Aprovada a proposta de edital para um lugar de 
exclusividade para Géneros Alimentares na Avenida 
Vasco da Gama - Festival Músicas do Mundo 2016;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Universidade 
de Évora;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sines e a Direção-Geral 
do Território;
- Aprovada proposta de alteração da Operação de 
Loteamento do art.º 47º, lote 220, em Porto Covo;
- Aprovado o início do procedimento para alteração 
ao Regulamento Municipal de Edificações Urbanas;
- Aprovada a aquisição de 30 exemplares para apoio à 
edição da fotobiografia da artista Tonicha;
- Aprovada a aquisição de 5 exemplares do livro 
“Povo que ainda Canta”.

Sines, 10 de maio de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 47/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 

público que, em reunião de Câmara Pública de 19 de 
maio de 2016, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada a proposta para mais uma edição “Férias 
Ativas” - Verão 2016;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração - 
Estratégia Combate à Violência Doméstica e de Géne-
ro;
- Aprovada proposta de alteração do Plano de Por-
menor da Cidade Desportiva.

Sines, de 24 maio de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 53/2016

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
art.º 56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara ordinária Pública 
de 02 de junho de 2016, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de apoio financeiro no valor 
de 7.000,00 € à Diocese de Beja “Festival Terras Sem 
Sombra”;
- Aprovada proposta de alteração ao Plano de Por-
menor da Zona Sul Nascente da Cidade de Sines.

Sines, de 09 de junho de 2016.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 55/2016

Fernando Miguel Ramos, na qualidade de Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Sines, em cum-
primento do disposto no n.º 1 do art. 65.º da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em 
reunião de câmara ordinária realizada no dia 16 de 
junho do corrente ano, foi deliberado, por unanimi-
dade, aprovar a “Proposta de Alteração ao Regula-
mento Municipal de Edificações Urbanas”.
  Nestes termos e em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo DL 4/2015, de 7 de 
janeiro, submete o mesmo a apreciação pública para 
recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias, conta-
dos da data da publicação do presente Edital na 
publicação oficial da Câmara Municipal de Sines – 
Sines Municipal.
  Para constar, foi lavrado o presente edital que irá ser 
afixado nos locais de estilo, e publicitado no sítio da 
internet do Município de Sines (www.sines.pt), onde 
ficará disponível para consulta.

Câmara Municipal e Paços do Concelho, 20 de junho 
de 2016

O Vice-Presidente da Câmara
Fernando Miguel Ramos
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> Análises revelam boa 
qualidade da água de Sines

Relativamente ao primeiro trimestre de 2016, conclui-se que, 
num plano com 17 amostras na torneira do consumidor, 100% 
das 192 análises efetuadas apresentaram resultados conformes 
à legislação em vigor.
  A monitorização dos processos de tratamento e da qualidade 
da água distribuída em Sines em 2016 é feita pelo Laboratório 
de Águas do Litoral Alentejano, entidade acreditada pelo 
Instituto Português de Acreditação. Os resultados são 
reportados à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostragem 
aprovado pela ERSAR, com base no disposto no capítulo III e no 
anexo III do Decreto-Lei nº306/2007, são feitas análises na 
torneira do consumidor de forma a obter uma imagem 
representativa da qualidade da água distribuída pela Câmara 
Municipal. Todas as determinações são realizadas no 
cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente 
no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e 
análise, e métodos analíticos.

> Loteamentos

AVISO N.º 23/2016

F ILIPA MA RTA TORRE S FA RIA, Vereadora da 
Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
delegadas. 

Ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 78º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
conferida pelo Decreto-lei nº 136/2014, de 09 de setem-
bro, torna público que a Câmara Municipal de Sines, 
emitiu em 12 de maio de 2016 o aditamento nº 3 ao 
alvará de  licenciamento de loteamento nº 2/2007, em 
nome de Câmara Municipal de  Sines,  contribuinte nº 
502 563 010, que titula a aprovação da alteração da ope-
ração de loteamento, designada por Urbanização  
Investifinatur, Artigo 47º, Secção EE,  que  incide sobre  
o Lote 220, da freguesia de Porto Covo, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
929/19930413 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 1614, da respetiva freguesia. 

A alteração à operação de loteamento aprovada, por 
deliberação camarária de 05/05/2016, respeita o dis-

posto no Plano de Urbanização de Porto Covo, e apre-
senta de acordo com a planta de síntese, que constitui o 
anexo I, ao presente aditamento, as seguintes caracte-
rísticas: 

Relativamente à operação de loteamento: 
Número total de lotes, passa de 206 para 224; 
Número de fogos - passa de 279 para 275;
Total da área dos lotes - passa de 84 632,03 m2 para 81 
795,12 m2: 
Total da área de implantação - passa de 54 217,46 m2 
para 53 802,46 m2; 
Total da área máxima de construção acima do solo - 
passa de 81 645,40 m2 para 81 511,40 m2. 

Resultante da alteração descrita, o lote 220, passa de 
um lote para 19 lotes e de 23 fogos para 19 fogos. 

As áreas de cedências para integração no domínio 
público municipal, passa de 96 115,28 m2 para 98 
952,19 m2, conforme planta que constitui o anexo II, ao 
presente aditamento. 

Paços do Município, aos 12 de maio de 2016. 

A Vereadora Com Competência Delegada,
Filipa Faria

AVISO N.º 24/2016

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, no uso de competências delegadas.

Ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 78º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
conferida pelo Decreto-lei nº 136/2014, de 09 de setem-
bro, torna público que a Câmara Municipal de Sines, 
emitiu em 02 de junho de 2016 o aditamento nº 2 ao 
alvará de licenciamento de loteamento nº 2/1988, em 
nome de António Luís Proença Adão, contribuinte nº 
108293815, que titula a aprovação da alteração da ope-
ração de loteamento, designada por Rua Conde Bande-
ira e Rua José Faial, que incide sobre o Lote 5, fração “B” 
da freguesia de Porto Covo, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Sines sob o n.º 00239/240286 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo -----, da 
respetiva freguesia. 

A alteração à operação de loteamento aprovada, por 
deliberação camarária de 21 de abril de 2016, respeita o 
disposto no Plano de Urbanização de Porto Covo, e 
apresenta de acordo com a planta de síntese, que cons-
titui o anexo I, ao presente aditamento, as seguintes 
características: 

Relativamente à operação de loteamento: 
- Área total de construção – 3.754,23 m2; 
- Área de implantação – 1.957,45 m2; 
Lote 5 – Fração “B” – Alteração da área bruta de 99,110 
m2 para 124,85 m2; Área coberta de 49,55 m2 para 
62,425m2; Área de logradouro – 35,57 m2 para 22,70 
m2 

A alteração proposta traduz-se no aumento da área 
bruta de construção do lote 5 (cinco) – fração “B”, situ-
ado na Rua José Faial nº 24.  

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de 
licenciamento de loteamento nº 2/1988, datado de 16 
de setembro de 1988 e aditamento nº 1 datado de 19 de 
fevereiro de 2015. 

Dado e passado para que sirva de titulo ao requerente e 
para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi con-
ferida pelo Dec.-Lei nº 136/2014 de 09 de setembro. 

E para constar se passou o presente aviso a que vai ser 
dada a publicidade prevista na Lei. 

Sines, dois de junho de dois mil e dezasseis. 

A Vereadora Com Competência Delegada,
Filipa Faria
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Domingo, 15 de maio de 2016, fica marcado como 
um dos dias mais felizes da história recente do des-
porto siniense. O Hóquei Clube Vasco da Gama e o 
Vasco da Gama Atlético Clube garantiram a subida 
de divisão das equipas seniores de hóquei em 
patins e futebol, respetivamente.

Desporto

Hóquei e futebol seniores 
sobem de divisão

Três associados do Vespa Clube do Alentejo 
Litoral - Sérgio Cordeiro, Rodrigo Mateus e Luís 
Vítor - deram a Volta a Portugal em vespa, 
percorrendo 2400km em estradas secundárias e 
nacionais de todo o país. A volta teve a duração 
de seis dias (23 a 28 de maio) e, na sua viagem, os 
participantes passaram por localidades como 
Sagres, Vila Real de St.º António, Serpa, 
Portalegre, Bragança, Viana do Castelo, Aveiro, 
Fátima e Peniche. Realizaram este percurso com 
o propósito de “levar com orgulho os nomes da 
nossa região, Alentejo Litoral e, particularmente, 
da nossa terra, Sines”.

> Três vespistas de 
Sines deram volta a 
Portugal

  O Hóquei Clube Vasco da Gama, a jogar no Pavi-
lhão dos Desportos, bateu o Clube TAP Portugal 
por 9-2 e subiu à 2.ª Divisão Nacional.
  O Vasco da Gama Atlético Clube venceu o Alcace-
rense por 2-0 e assegurou a subida à 1.ª divisão da 

Associação de Futebol de Setúbal.
  Após os jogos, as equipas dos dois clubes de Sines 
em que Vasco da Gama coincide como patrono jun-
taram-se no relvado do Estádio Municipal de Sines 
para celebrar as suas conquistas.

O tiro com armas de caça é uma das modalidades 
que, ao longo dos anos, mais troféus tem trazido 
para Sines. Voltou a fazê-lo nos últimos meses, 
com dois resultados de excelência. Nos dias 21 e 
22 de maio, na Moita, a equipa da Associação de 
Caçadores do Concelho de Sines, formada por 
Hélder Sousa, Gustavo Canhoto e José Manuel 
Duarte, sagrou-se vice-campeã nacional de Trap 
por equipas. No dia 28 de maio, na Póvoa de 
Varzim, foi a vez de Fernando Sebastião a acertar 
no alvo, acrescentado ao seu palmarés as 
medalhas de vice-campeão nacional e campeão 
nacional 1.ª categoria de fosso universal.

> Atiradores de Sines 
entre os melhores 
do país
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> Palmarés dos ginastas de 
Sines não para de crescer

> Eventos de BTT percorrem 
paisagens do concelho

Os amantes do BTT têm cada vez mais oportuni-
dades para praticar a sua modalidade preferida 
pelos caminhos, estradas e ruas do concelho de 
Sines, em eventos com o apoio da autarquia. 
  No dia 17 de abril, o Grupo Desportivo da Baixa de 
São Pedro, clube com uma dinâmica secção desta 
modalidade, organizou a primeira edição da Mara-
tona BTT Cidade de Sines, com 250 atletas inscri-
tos. A prova percorreu caminhos rurais dos conce-
lhos de Sines e Santiago do Cacém e esteve inte-
grada no 1.º Troféu BTT do Litoral Alentejano.
  No dia 15 de maio, saiu para o campo a maior 
prova de BTT do país, o Raid BTT Alvalade - Porto 
Covo, que chegou este ano à sua 18.ª edição. Esta 
organização do FC Alvaladense é sempre muito 
participada e desta vez foram 2700 os ciclistas a 
percorrer as belas paisagens da região.
  No dia 2 de julho, realiza-se a segunda edição da 
prova de BTT urbana na cidade de Sines, "Por Cami-
nhos de Vasco da Gama". Esta organização do 
Sines Surf Clube, que vai percorrer as ruas do cen-
tro histórico, a Av. Vasco da Gama e as zonas envol-
ventes, tem inscrições em http://apedalar.com.

> B������ M������ ���������  
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A ginasta siniense Beatriz Martins conquistou, no 
dia 3 de abril, a medalha de bronze de trampolim 
sincronizado nos Campeonatos Europeus de Tram-
polim 2016, que decorreram em Valladolid, Espa-
nha.
  A atleta obteve mais esta medalha internacional 
com o seu par Ana Rente. Em 2015, as duas atletas 
do Lisboa Ginásio Clube tinham obtido outra meda-
lha de bronze nesta especialidade, nos Jogos Euro-
peus disputados no Azerbaijão.
  Beatriz Martins é um dos grandes talentos da 
ginástica nacional. Iniciou-se no Ginásio Clube de 
Sines, passou uma época no Vasco da Gama e 
esteve na fundação da Academia de Ginástica de 
Sines, onde fez a maior parte da sua formação.
  O ginasta Ruben Tavares, da Academia de Ginás-
tica de Sines, também esteve presente em Valla-
dolid, onde viveu a sua primeira experiência num 
europeu de trampolins enquanto júnior. Embora 
pequenos deslizes o tenham impedido de ir mais 
além, Ruben conseguiu bons resultados nas semi-
finais de trampolim individual (10.º lugar) e tram-
polim sincronizado (14.º lugar). Além disso, fez 
parte da equipa nacional que ficou em 5.º lugar no 
escalão de juniores. Demonstração de confiança 
no potencial do atleta de Sines, foi convidado para 
participar num estágio em Xangai, na China, em 
julho. 

> A������� �� G�������� �� 
S���� �� ������ �� �����

Com uma primavera recheada de títulos e pódios 
nacionais, a Academia de Ginástica de Sines voltou 
a reforçar o seu estatuto de um dos melhores clu-
bes portugueses de ginástica de trampolins.
  No dia 21 de abril, a equipa de iniciados femininos, 
composta por Ana Silva, Sara Moiteiro e Daiane Oli-
veira, sagrou-se vice-campeã nacional de duplo 
mini-trampolim no campeonato disputado nas Cal-
das da Rainha. Nesse mesmo dia, Ruben Tavares 
classificou-se em 2.º lugar na mesma especialida-
de. Leonardo Dias foi 4.º em tumbling.
  No campeonato nacional de trampolim realizado 
a 14 e 15 de maio em Viana do Castelo, o brilho da 
Academia ainda foi mais intenso. Conquistaram o 
ouro as duplas Ana Banha / Mafalda Martins (juve-
nis femininos), Bernardo Ribeiro / Hugo Silva (juve-
nis masculinos) e Ruben Tavares / Gonçalo Martins 
(juniores masculinos). Além dos títulos houve 
várias pratas: iniciados femininos (Daiane Oliveira, 
Ana Silva e Sara Moiteiro), trampolim sincronizado 
seniores (Sara Sousa e Adriana Elias), trampolim 
sincronizado iniciados (Ana Silva e Leonardo Dias) 
e trampolim individual júnior elite (Ruben Tava-
res). Menção ainda para os bronzes de Sophia Felí-
cio, Ana Silva, Sara Sousa e Luís Valente.
   Na Taça de Portugal 2016, que se realizou nos dias 
4 e 5 de junho, em Vila Real de Trás-os-Montes, a 
equipa de Sines conseguiu subir ao 2.º lugar do 
pódio nos escalões Esperanças e Absolutos Mascu-
linos, com os atletas Hugo Silva e Ruben Tavares.

HELGA NOBRE

PAULA SILVA

> CNLA organiza e 
vence prova de mar 
na baía de Sines

O Clube de Natação do Litoral Alentejano 
organizou, no dia 12 de junho, na Praia Vasco da 
Gama, a 13.ª edição da Prova de Mar Baía de 
Sines (natação em águas abertas), com 113  
participantes. Soraia Ribeiro (individual) e Hugo 
Ribeiro (Estrelas de S. João de Brito) voltaram a 
vencer prova oficial (2500m). Nicoleta Lascu e 
Mauro Inácio (ambos do CNLA) venceram os 
1000m. Madalena Correia (também do CNLA) e 
Guilherme Alves (do Atlético Clube de 
Montemor) venceram os 400m. A prova foi 
apoiada pela Câmara Municipal, Junta de 
Freguesia e Associação de Natação do Alentejo.

As equipas do Vasco da Gama AC e do Hóquei Clube Vasco da Gama juntaram-se para celebrar as subidas de divisão

Ana Rente e Beatriz Martins          

Atletas da Academia de Ginástica de Sines
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Domingo, 15 de maio de 2016, fica marcado como 
um dos dias mais felizes da história recente do des-
porto siniense. O Hóquei Clube Vasco da Gama e o 
Vasco da Gama Atlético Clube garantiram a subida 
de divisão das equipas seniores de hóquei em 
patins e futebol, respetivamente.

Desporto

Hóquei e futebol seniores 
sobem de divisão
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percorrendo 2400km em estradas secundárias e 
nacionais de todo o país. A volta teve a duração 
de seis dias (23 a 28 de maio) e, na sua viagem, os 
participantes passaram por localidades como 
Sagres, Vila Real de St.º António, Serpa, 
Portalegre, Bragança, Viana do Castelo, Aveiro, 
Fátima e Peniche. Realizaram este percurso com 
o propósito de “levar com orgulho os nomes da 
nossa região, Alentejo Litoral e, particularmente, 
da nossa terra, Sines”.

> Três vespistas de 
Sines deram volta a 
Portugal
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por 9-2 e subiu à 2.ª Divisão Nacional.
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Associação de Futebol de Setúbal.
  Após os jogos, as equipas dos dois clubes de Sines 
em que Vasco da Gama coincide como patrono jun-
taram-se no relvado do Estádio Municipal de Sines 
para celebrar as suas conquistas.

O tiro com armas de caça é uma das modalidades 
que, ao longo dos anos, mais troféus tem trazido 
para Sines. Voltou a fazê-lo nos últimos meses, 
com dois resultados de excelência. Nos dias 21 e 
22 de maio, na Moita, a equipa da Associação de 
Caçadores do Concelho de Sines, formada por 
Hélder Sousa, Gustavo Canhoto e José Manuel 
Duarte, sagrou-se vice-campeã nacional de Trap 
por equipas. No dia 28 de maio, na Póvoa de 
Varzim, foi a vez de Fernando Sebastião a acertar 
no alvo, acrescentado ao seu palmarés as 
medalhas de vice-campeão nacional e campeão 
nacional 1.ª categoria de fosso universal.

> Atiradores de Sines 
entre os melhores 
do país
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> Palmarés dos ginastas de 
Sines não para de crescer

> Eventos de BTT percorrem 
paisagens do concelho

Os amantes do BTT têm cada vez mais oportuni-
dades para praticar a sua modalidade preferida 
pelos caminhos, estradas e ruas do concelho de 
Sines, em eventos com o apoio da autarquia. 
  No dia 17 de abril, o Grupo Desportivo da Baixa de 
São Pedro, clube com uma dinâmica secção desta 
modalidade, organizou a primeira edição da Mara-
tona BTT Cidade de Sines, com 250 atletas inscri-
tos. A prova percorreu caminhos rurais dos conce-
lhos de Sines e Santiago do Cacém e esteve inte-
grada no 1.º Troféu BTT do Litoral Alentejano.
  No dia 15 de maio, saiu para o campo a maior 
prova de BTT do país, o Raid BTT Alvalade - Porto 
Covo, que chegou este ano à sua 18.ª edição. Esta 
organização do FC Alvaladense é sempre muito 
participada e desta vez foram 2700 os ciclistas a 
percorrer as belas paisagens da região.
  No dia 2 de julho, realiza-se a segunda edição da 
prova de BTT urbana na cidade de Sines, "Por Cami-
nhos de Vasco da Gama". Esta organização do 
Sines Surf Clube, que vai percorrer as ruas do cen-
tro histórico, a Av. Vasco da Gama e as zonas envol-
ventes, tem inscrições em http://apedalar.com.
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Feira da Primavera

Centro histórico de Sines encheu-se 
para celebrar a primavera em família

Apesar do mau tempo que ameaçou a Feira da Pri-
mavera 2016, o evento acabou por realizar-se, nos 
dias 23 e 24 de abril, e foi um dos mais participados 
de sempre. Novamente, população e visitantes 
puderam percorrer um centro histórico com ruas 
decoradas, uma boa seleção de expositores de 
comida e artesanato (um recorde de 100 nesta edi-
ção, incluindo “street-food”), atividades para toda 
a família e uma mão-cheia de espetáculos.
  O concerto de Kika Cardoso foi um dos pontos 
altos da iniciativa. A voz da artista luso-moçam-
bicana, uma das melhores revelada ao público por-
tuguês nos últimos anos, teve uma prestação para 

recordar num Largo Poeta Bocage cheio de públi-
co. Os concertos dos Cavaquinhos do Mira e do 
Coral Atlântico Juvenil, bem como a mostra de 
dança pelos ateliês CAS e pela Academia de Dança 
Vasco da Gama também chamaram muito público 
à feira.
  A componente gastronómica do programa foi um 
sucesso: os ateliês para mini-chefs estiveram esgo-
tados, as demonstrações de cozinha estiveram 
cheias e houve grande adesão às provas de cerveja 
artesanal, uma delas fabricada em Sines, resul-
tante de um projeto incubado no Sines Tecnopolo.
  Também tiveram forte adesão as sessões de con-

tos e ateliês para as famílias nos antigos correios e 
os jogos tradicionais no Castelo. O elemento 
cénico “Árvore da Primavera”, instalado na Praça 
Tomás Ribeiro, gerou muita curiosidade.
  A exposição “O Tesouro do Africano”, sobre uma 
das mais surpreendentes descobertas arqueológi-
cas dos últimos tempos em Sines, levou 400 pes-
soas ao museu.
  Menção ainda para a presença dos Skalabá Tuka, 
que animaram a Praça Tomás Ribeiro, e para o 
momento zen e para as atividades de fitness da Pri-
mavera, que acrescentaram uma componente de 
saúde e bem-estar à feira.

16 // SINES MUNICIPAL . 10 . JUNHO 2016

Um novo mural, pintado na descida da Ribeira, 
homenageia os pescadores de Sines através da 
arte urbana. O trabalho foi concluído em maio, no 
âmbito do Walls Project, promovido pela Câmara 
Municipal de Sines. Os autores foram dois jovens 
artistas de Sines - que assinam como Shao, 28 
anos, e Detox, 21 anos - e um artista de Lisboa - Sal-
doce, 30 anos.
   A localização do mural ajudou a determinar o seu 
tema, como explicou o artista Detox: “Por aqui pas-
sam e sempre passaram muitos pescadores para ir 
para o seu trabalho. A pesca foi o que mais caracte-
rizou esta terra durante muitos anos e agora tem 
estado a ser um bocado esquecida por causa da 
indústria. O turismo, a pesca e a arte deviam ser 
mais valorizados e aproveitados nesta terra.”
  O mural foi um trabalho de equipa, resultado da 
junção das ideias de cada um dos três criadores. 
Surge no momento em que a autarquia procura 

dinamizar a arte urbana com respeito pelo patri-
mónio da cidade e em que os praticantes desta 
forma de expressão começam a ver o seu trabalho 
cada vez mais respeitado em Portugal e em todo o 
mundo. 
  Saldoce, que já faz da arte urbana a sua profissão, 
está feliz com este crescente reconhecimento. 
  “O vandalismo nunca vai ficar desassociado do 
graffiti. Nasceu de letras e de letras normalmente 
ninguém gosta. Vai ser sempre controverso. Mas é 
bom o graffiti estar a ser visto da forma como está 
a ser e espero que continue a crescer”, disse, dei-
xando também um conselho aos jovens que se  
queiram iniciar nesta arte: “Procurem sítios aban-
donados, sítios em que não incomodem nin-
guém”.
  Para Detox, o conselho mais importante que 
pode dar aos mais novos é que se querem fazer 
graffiti devem fazê-lo “com cabeça” e “porque real-

mente gostam”. Também apela a uma maior união 
entre os artistas de Sines.
  “Acho que nos devemos todos juntar mais. E se 
houver mais artistas pela terra que a gente não 
conheça, não tenham medo de se juntar a nós e de 
se mostrar, para ver se fazemos isto andar de outra 
maneira e conseguimos mais paredes para pintar.”
  Detox agradeceu o apoio da autarquia ao disponi-
bilizar esta parede para a realização do mural (“já 
foi um grande avanço”) e, Shao, o seu compan-
heiro de tintas, pediu à Câmara que “continue a 
fazer o que tem feito até agora, a apoiar os artistas 
da terra” para tornar Sines mais bonita. 
  Quem queira obter mais informações sobre o 
Walls Project deve dirigir-se ao Serviço de Juven-
tude da Câmara Municipal de Sines (edifício do Cen-
tro Cultural Emmerico Nunes) ou utilizar um dos 
seguintes contactos: tel. 269 862 009; email juven-
tude@mun-sines.pt. 

Walls Project

Mural na descida da ribeira 
homenageia pescadores de Sines

> Sines recebeu final distrital 
do Concurso Nacional de Leitura 

Os alunos do norte do distrito de Setúbal estiveram em evidência na fase dis-
trital da 10.ª edição do Concurso Nacional de Leitura, que se realizou no Cen-
tro de Artes de Sines, no dia 11 de maio, organizada pela Câmara Municipal de 
Sines.
  A prova do 3.º ciclo do ensino básico teve como vencedor o aluno Ivo Mato-
so, da Escola Básica D. João I (Baixa da Banheira – Moita), seguido de Marta 
Jacinto, da Escola Secundária de Santo André (Barreiro) e de Margarita Chu-
raeva, da Escola Secundária de Pinhal Novo (Palmela).
  Na competição do ensino secundário, os dois primeiros classificados chega-
ram da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Almada): Edna Parracha (1.º 
lugar) e Miguel Pereira (2.º lugar). Pedro Pina, da Escola Secundária de Alco-
chete ficou em 3.º lugar).
   Estiveram presentes 132 alunos das 34 escolas do distrito (91 alunos do 3.º 
ciclo do ensino básico e 41 alunos do ensino secundário).

A Santa Casa da Misericórdia de Sines promoveu, 
nos dias 10, 11 e 12 de junho, no âmbito das come-
morações dos seus 500 anos, a iniciativa Sines 
Quinhentista. 
  Centrada no Castelo e nas ruas adjacentes, a Sines 
Quinhentista incluiu uma recriação histórica da 
fundação da Misericórdia em Terras de Vasco da 
Gama, mercado, cortejo quinhentista, animação 
de rua e diversos espetáculos. 
  Ao longo de três dias, cavaleiros, falcoeiros, mala-
baristas, peregrinos, saltimbancos e muitas outras 
figuras de outras eras - incluindo as que vestiram 
os muitos voluntários da comunidade siniense - 
fizeram os visitantes viajar no tempo, até cinco 
séculos atrás.
  A Câmara Municipal de Sines apoiou a iniciativa 
pelo seu relevo para a animação da cidade e do 
comércio e pelo seu significado cultural.

> Santa Casa recriou Sines Quinhentista

Os pescadores e o porto de pesca no novo mural da cidade Os autores: Shao, Saldoce e Detox Elemento cenográfico da Feira da Primavera 2016 Kika Cardoso
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> Santa Casa recriou Sines Quinhentista

Os pescadores e o porto de pesca no novo mural da cidade Os autores: Shao, Saldoce e Detox Elemento cenográfico da Feira da Primavera 2016 Kika Cardoso
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Comemorações

Filme sobre pescadores e concerto no 
Castelo num 25 de Abril aberto e popular

A Câmara Municipal de Sines reforçou em 2016 a 
sua aposta nas comemorações do 25 de Abril, com 
uma noite de celebração no Castelo preenchida 
pela estreia do filme “Mar de Sines”, sobre os pes-
cadores de Sines, pelo concerto da artista Celina 
da Piedade e por um espetáculo de fogo de artifí-
cio. A população aderiu, e o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, prometeu que a autarquia pro-
curará “fazer ainda melhor” em 2017 para conti-
nuar a “dignificar a evocação do acontecimento 
fundador da nossa democracia”.
  Numa Noite da Liberdade que coincidiu com o 
final da Feira da Primavera, o Castelo encheu-se 
rapidamente com público desejoso de não perder 
um minuto da estreia do filme de homenagem aos 
pescadores. Antes do início da projeção, o presi-
dente da Câmara salientou a importância do docu-
mentário e disse que terá continuidade noutras ini-
ciativas de valorização do património de Sines 
ligado ao mar e à pesca, com destaque para a recu-
peração dos Armazéns da Ribeira e sua transfor-
mação em Observatório do Mar, um projeto que a 
autarquia pretende concretizar até ao final do man-
dato, com fundos Portugal 2020.
  No início do filme “Mar de Sines” viram-se preci-
samente as amplas fachadas desse edifício icónico 
da Ribeira Velha, com projeções de retratos de pes-
cadores há muito desaparecidos. Daí, o filme avan-
çou para uma viagem de 70 minutos pela costa de 
Sines e mais além, focando-se nas artes de pesca 
praticadas no concelho e também em heranças úni-
cas como a Jangada de S. Torpes.
  Guiado pela força poética das palavras dos entre-
vistados, “Mar de Sines” revelou imagens poucas 
vezes vistas do portinho de Porto Covo no início 
dos anos 70, juntou-se aos mariscadores nas suas 
aventuras pelas rochas da Costa do Norte e acom-
panhou os pescadores do Porto de Sines pelas 
várias facetas do seu trabalho. Outros testemu-
nhos levaram os espectadores aos icebergues da 
Gronelândia e às águas perigosas de Marrocos.

  Para que esta história estivesse pronta para ser 
contada foi necessário mais de um ano de trabalho 
dos autores do filme: Diogo Vilhena, realizador, 
António Campos, assistente de realização e produ-
tor, e Charlie Mancini, autor da banda sonora origi-
nal. O resultado final que o público viu na estreia 
(24 de abril), e também em reposições no Centro 
de Artes de Sines (25 de abril, 6 e 8 de maio) e nou-
tros espaços da cidade, foi a destilação de 250 
horas de gravações (60 delas a bordo) e mais de 
100 entrevistas. Acima de 2000 pessoas estiveram 
envolvidas nos processos de rodagem e pós-
produção e foram estabelecidas parcerias com 27 
entidades locais e nacionais. 
  “Mar de Sines” foi produzido pela Câmara Munici-
pal de Sines, representando um investimento de 
€41 413,32, cofinanciado em 75% pelo PROMAR - 
Programa Operacional Pesca 2007-2013 / Governo 
de Portugal - Ministério da Agricultura e do Mar / 
Fundo Europeu das Pescas / UE. A ADL - Associa-
ção de Desenvolvimento do Litoral Alentejo foi o 
parceiro gestor do GAC Além Tejo.

> Mais 25 de Abril

Além da Noite da Liberdade, as comemorações 
foram compostas por outras atividades culturais, 
desportivas e protocolares realizadas entre 21 e 25 
de abril. Entre elas, contaram-se uma Sessão Esco-
lar Solene, uma caminhada noturna e os atos ofici-
ais do hastear da bandeira e da sessão solene da 
Assembleia Municipal comemorativa da data.
  As comemorações tiveram também a participa-
ção de várias coletividades. Contribuíram com ati-
vidades o Teatro do Mar, a Associação de Morado-
res do Salão Comunitário da Sonega, o Vasco da 
Gama Atlético Clube, o CNLA, a Santa Casa da 
Misericórdia, o Vespa Clube do Alentejo Litoral, a 
Arte Velha, o Ginásio Clube de Sines, a SMURSS, a 
Sociedade Columbófila e a Missão Coragem.

> Alunos da EB n.º 2 
participaram em 
reunião de Câmara 

A reunião de Câmara pública de 21 de abril teve 
munícipes especiais a dizer de sua justiça no início 
dos trabalhos. No âmbito da atividade Sessão Esco-
lar Solene, integrada nas comemorações do 25 de 
Abril, os alunos da turma 4.º E da Escola Básica n.º 
2 de Sines transmitiram aos membros do executi-
vo as suas sugestões para melhorar diversos aspe-
tos da vida na cidade.
  Da limpeza urbana aos transportes, passando 
pelo desemprego e pela poluição, os alunos, com o 
auxílio dos encarregados de educação, sinalizaram 
o que em sua opinião não está bem em Sines e apre-
sentaram propostas de soluções.
  A Sessão Escolar Solene foi uma iniciativa promo-
vida em conjunto pelo Arquivo Municipal de Sines 
e pelo Serviço Educativo e Cultural do Centro de 
Artes de Sines.
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Exposições

30 anos do Teatro do Mar e do Centro 
Emmerico Nunes assinalados no CAS

patente entre 19 de março e 1 de maio. Nas salas 
do CAS, foi montado um percurso de memórias 
que ajudou os visitantes a compreender melhor o 
trabalho desenvolvido pelo CCEN ao longo de três 
décadas em que colocou Sines no topo do pano-
rama cultural português como referência nacional 
no domínio das artes visuais, a par de um intenso e 
profícuo trabalho com a comunidade, numa pers-
petiva de abertura à diferença, à inovação, ao 
debate de ideias e à “criação de mundos”. 
  A exposição “Teatro do Mar: 30 Anos a Criar” 
esteve patente entre 14 de maio e 26 de junho. 

  O Teatro do Mar nasceu em Sines, em 1986, fun-
dado por Vladimir Franklin e Julieta Aurora Santos, 
sua diretora artística desde 1988. Itinerante por 
excelência, a companhia levou o seu trabalho por 
todo o território nacional e tem sido presença regu-
lar em muitos festivais internacionais, em muitas 
cidades de vários países europeus e também no 
Brasil. Com um trabalho - também - profunda-
mente ligado à sua comunidade local e transversal 
na sua orientação de públicos e espaços, é na rua 
que se especializou e foi o teatro de rua que o inter-
nacionalizou.

Em 2016, celebram-se os trinta anos de duas insti-
tuições que deram uma dimensão de moderni-
dade à cultura de Sines e contribuíram para formar 
um sem-número de artistas e amantes das artes: o 
Centro Cultural Emmerico Nunes (CCEN) e o Tea-
tro do Mar. Para marcar esta dupla efeméride, 
outro símbolo da cultura contemporânea de Sines, 
o Centro de Artes de Sines, acolheu duas exposi-
ções retrospetivas produzidas pelas instituições, 
com o apoio da autarquia.
  A exposição “Centro Cultural Emmerico Nunes - 
Três Décadas: Diálogos Intemporais” esteve 

CCEN - TRÊS DÉCADAS: DIÁLOGOS INTEMPORAIS

TEATRO DO MAR: 30 ANOS A CRIAR

Presidente da Câmara e equipa criativa e de produção na apresentação do filme «Mar de Sines» Celina da Piedade
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Arquivo Aberto

Em Sines e no seu termo
Parte I: Monte do Feio

O concelho de Sines é hoje composto por duas fre-
guesias, Sines e Porto Covo. Entre 1364 e 1499 o 
concelho abrangia as atuais freguesias de Vila 
Nova de Milfontes (Odemira), Cercal (Santiago do 
Cacém) e Colos (Odemira). Entre 1500 e 1855 o con-
celho compunha-se de uma só freguesia, a de 
Sines. Quando em 1914 o concelho foi restaurado, 
os republicanos de Sines procuram criar uma 
segunda freguesia no Porto Covo, também para 
procurar diminuir a influência do Conde do Porto 
Covo. No entanto, a freguesia apenas veio a ser cri-
ada em 1984, quando a aldeia do Porto Covo, 
mercê do turismo e da proximidade com o Com-
plexo Industrial, viu multiplicado o número dos 
seus habitantes.
  A vila de Sines, como bem notou António Qua-
resma (2012: 85-86), foi sempre dominante em 
relação ao restante concelho: nela estava o poder 
administrativo (a Câmara Municipal) e o centro eco-
nómico (o porto). A vila atraía a população e as ati-
vidades mais lucrativas. Apesar disso, o concelho 
de Sines também é constituído por um mundo 
rural que é desconhecido para todos os que resi-
dem na cidade.
  Nos próximos números o Arquivo Aberto vai abrir 
as suas páginas ao termo do concelho, sempre a 
partir dos documentos do Arquivo Municipal. 
Começamos o nosso percurso pelo Monte do Feio, 
onde hoje se localiza o Complexo Petroquímico de 
Sines. Mas antes do seu presente industrial, o 
Monte do Feio foi uma herdade de vocação agrí-
cola.
  O Alentejo Litoral não dispunha de propriedades 
de grande dimensão, pelo que o termo herdade sig-
nificaria então uma propriedade de média dimen-
são. As herdades estavam divididas em pequenas 
parcelas aforadas ou arrendadas pelos proprietári-
os, geralmente a moradores do termo. 
  A mais antiga menção à Herdade do Monte do 
Feio data do século XVII. Na herdade residia 
Manuel Vaz, escolhido como fintor do cabeção da 
sisa em 1671 (1). Ao fintor cabia fazer os róis dos 
contribuintes que seriam entregues aos recebedo-
res. O mesmo Manuel Vaz plantara sete amoreiras 
na herdade (2). Também foi nomeado um recebe-
dor do dobro em 1723, morador no Monte do Feio, 
Antão Ribeiro (3), e um recebedor dos verdes, 
Manuel da Silva, em 1774 (4).
  A herdade do Monte do Feio tinha assim algum 
peso demográfico, e nela residiam pelo menos os 
trabalhadores agrícolas. Em 1840 a herdade tinha 
três fogos (Lopes, 1850:45). Propriedade agrícola, 
onde se produziam cereais, as culturas eram amea-
çadas pela pastagem de gado. Um provimento do 
ouvidor da comarca de 1751 proibia a pastagem de 
gado na herdade sem autorização do seu proprie-
tário, sob pena de o infrator pagar 2000 réis pelo 
rebanho e 200 réis por cada cabeça (5).
  Conhecem-se vários proprietários da propriedade 
a partir do Arquivo Municipal. O mais antigo é Luís 
Alexandre de Távora, morador em Santiago do 
Cacém, que, em 1736, por meio do seu procurador 
José Ramos Couto, adquiriu a herdade por 350 000 

réis, uma quantia considerável. De facto, a 
cobrança da renda da sisa da vila de Sines desse 
ano foi arrematada por uma quantia semelhante: 
392 500 réis (6). Um segundo proprietário, Manuel 
Ferreira da Silva, é referido em 1751, quando o pro-
vimento do ouvidor encoima o gado que se encon-
tre na sua herdade.
  A propriedade teve donos célebres: a família Pid-
well. Em 1850, Samuel Pidwell, que desde pelo 
menos 1833 tinha interesses em Sines (Patrício, 
2016: 175), era o proprietário da herdade. A 
Câmara Municipal autorizou a mudança de um 
caminho feita pelo proprietário (7). Curiosamente, 
o mesmo pedido fez, em 1921, o seu descendente, 
Albert Pidwell, tendo sido também ele autorizado 
a mudar uma serventia pública que atravessava a 

Pormenor da Carta Agrícola de Pery, escala 50 000, finais do século XIX, onde é visível a Herdade do Monte do Feio

herdade (8).
  A herdade dispunha também de um recurso 
imprescindível: a água. Em 1961 a Câmara Munici-
pal de Sines deliberou aí instalar a estação elevató-
ria para o abastecimento público de água na vila 
(9). Com o Complexo Industrial a vocação da her-
dade mudou definitivamente: foi expropriada e 
hoje é o centro do complexo petroquímico.
  A história da herdade do Monte do Feio é exem-
plar da história da cidade e do concelho de Sines: 
de pequeno território marcado pelas atividades tra-
dicionais, com a indústria corticeira e de conservas 
a desaparecer, a centro industrial de ponta e princi-
pal porto do país.

Para saber mais:
Quaresma, António (2012). Sines medieval e 
moderna (séculos XIV-XVIII). In O concelho de 
Sines da fundação à Época Moderna. Coordenação 
de Sandra Patrício. Sines: Câmara Municipal.

Patrício, Sandra (2016). Santa Casa da Misericórdia 
de Sines: 500 anos da história de uma instituição. 
Sines: Santa Casa da Misericórdia de Sines.

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt
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> Base de dados do 
Arquivo está online
 
A base de dados do Arquivo, criada a partir do soft-
ware não proprietário, encontra-se disponível onli-
ne, a partir da ligação . http://arquivo.stis.pt
  A base de dados está alojada no sítio eletrónico do 
projeto Sines Turismo Industrial Sustentável, e é 
possível consultar centenas de descrições e ima-
gens de documentos de arquivo, desde o século 
XVII até ao século XXI. 
  A base de dados começou por ser criada no 
âmbito do projeto APORTAR, mas hoje já tem des-
crições de documentos produzidos pelo município 
não apenas relativos à história industrial do conce-
lho, mas também à sua história em geral.
  O projeto APORTAR foi um investimento cofi-
nanciando por fundos FEDER / União Europeia, no 
âmbito do programa operacional INALENTEJO 
do QREN 2007-2013.
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Semana da Educação Artística

Em Sines, cresce-se com 
a companhia das artes

O Centro de Artes de Sines, através do seu Serviço 
Educativo e Cultural, é uma referência da educa-
ção artística na região. Como culminar do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano letivo, voltou a orga-
nizar em maio uma semana dedicada à formação 
pelas artes, para crianças, jovens e pais.
   Seguindo os princípios da Semana da Educação 
Artística instituída pela UNESCO em 2012, a 
Semana da Educação Artística 2016, realizada 
entre 21 e 25 de maio, começou com a iniciativa “Ci-
randa de Contos: Contos para Toda a Família”, em 

que participaram as contadoras / mediadoras de 
leitura Paula Cusati, Cristina Fernandes e Nelda Fer-
nandes. Tratou-se de um conjunto de sessões de 
contos que “cirandaram” pelos espaços do Centro 
de Artes.
  Outra atividade da semana foi o espetáculo “Só 
Ida”, audição dos Ateliês de Movimento e Dança 
do CAS, uma reflexão sobre a emigração através 
da dança que comoveu o público que lotou o audi-
tório.
  Dois cineconcertos interativos levaram a arte de 

Charlie Mancini, acompanhador musical de 
cinema mudo, ao público escolar.
  Também esteve em Sines A TRIBO - Associação 
de Arte e Comunidade, para divulgar junto dos 
jovens locais a pedagogia e ideologia teatral do 
coletivo, que aposta na promoção do desenvolvi-
mento da comunidade através da arte.
  A última iniciativa da semana, “Artes Plásticas e 
Teatro”, para o público escolar, foi uma visita à 
exposição “Teatro do Mar: 30 Anos a Criar”, orien-
tada pela sua curadora.

Assinalam-se em 2016 os 40 anos da morte de Joa-
quim Guerrinha, músico e ativista da causa dos 
cegos, nascido na Herdade do Gaio, em Sines. 
  Cego total desde os 18 meses, vive no Carapinhal, 
Santiago do Cacém, até ingressar no Instituto de 
Cegos “Branco Rodrigues”, em Lisboa, onde com-
pleta a instrução primária. Devido à cegueira, não 
lhe é permitido inscrever-se no ensino liceal.
  Inicia estudos musicais no Conservatório Nacio-
nal de Música, onde se revela um aluno brilhante. 
Em 1931, ingressa no Curso Superior de Piano, que 
conclui com 19 valores.
  Em 1935, vence o Prémio Oficial do Conservató-
rio, perante um júri de que fazia parte Vianna da 
Mota, um dos maiores pianistas portugueses de 
sempre. Três anos depois, forma o Sexteto (mais 
tarde Septeto) de Artistas Cegos, que fica vincu-
lado à Emissora Nacional. 
  Para sustentar-se e à família, trabalha em cafés, 

sociedades recreativas, bares e cabarets. Paralela-
mente, começa a intervir na defesa dos direitos 
dos cegos. 
  Em 1941, entra na direção da Associação “Louis 
Braille”, sendo responsável pela resolução do pro-
blema dos músicos ambulantes (cuja atividade 
tinha sido proibida) e pela criação de uma coopera-
tiva que garante alimentação aos cegos durante os 
racionamentos da 2.ª Guerra Mundial.
  A experiência associativa que o ocupa até à morte 
é a Liga de Cegos “João de Deus”, em cuja funda-
ção participa, em 1951. É um elemento preponde-
rante na instituição, contribuindo para o seu cres-
cimento e beneficiando dos seus serviços (é na 
Liga que conclui o ensino liceal).
  Morre a 21 de fevereiro de 1976, vítima de enfarte.
  Em 2008, é homenageado pelo município de 
Sines com o registo do seu nome na toponímia da 
cidade.

> Joaquim Guerrinha morreu há 40 anos

A audição dos Ateliês de Movimento e Dança do CAS teve como tema a crise de refugiados

Ciranda de Contos

Apresentação do coletivo A TRIBO
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Arquivo Aberto

Em Sines e no seu termo
Parte I: Monte do Feio

O concelho de Sines é hoje composto por duas fre-
guesias, Sines e Porto Covo. Entre 1364 e 1499 o 
concelho abrangia as atuais freguesias de Vila 
Nova de Milfontes (Odemira), Cercal (Santiago do 
Cacém) e Colos (Odemira). Entre 1500 e 1855 o con-
celho compunha-se de uma só freguesia, a de 
Sines. Quando em 1914 o concelho foi restaurado, 
os republicanos de Sines procuram criar uma 
segunda freguesia no Porto Covo, também para 
procurar diminuir a influência do Conde do Porto 
Covo. No entanto, a freguesia apenas veio a ser cri-
ada em 1984, quando a aldeia do Porto Covo, 
mercê do turismo e da proximidade com o Com-
plexo Industrial, viu multiplicado o número dos 
seus habitantes.
  A vila de Sines, como bem notou António Qua-
resma (2012: 85-86), foi sempre dominante em 
relação ao restante concelho: nela estava o poder 
administrativo (a Câmara Municipal) e o centro eco-
nómico (o porto). A vila atraía a população e as ati-
vidades mais lucrativas. Apesar disso, o concelho 
de Sines também é constituído por um mundo 
rural que é desconhecido para todos os que resi-
dem na cidade.
  Nos próximos números o Arquivo Aberto vai abrir 
as suas páginas ao termo do concelho, sempre a 
partir dos documentos do Arquivo Municipal. 
Começamos o nosso percurso pelo Monte do Feio, 
onde hoje se localiza o Complexo Petroquímico de 
Sines. Mas antes do seu presente industrial, o 
Monte do Feio foi uma herdade de vocação agrí-
cola.
  O Alentejo Litoral não dispunha de propriedades 
de grande dimensão, pelo que o termo herdade sig-
nificaria então uma propriedade de média dimen-
são. As herdades estavam divididas em pequenas 
parcelas aforadas ou arrendadas pelos proprietári-
os, geralmente a moradores do termo. 
  A mais antiga menção à Herdade do Monte do 
Feio data do século XVII. Na herdade residia 
Manuel Vaz, escolhido como fintor do cabeção da 
sisa em 1671 (1). Ao fintor cabia fazer os róis dos 
contribuintes que seriam entregues aos recebedo-
res. O mesmo Manuel Vaz plantara sete amoreiras 
na herdade (2). Também foi nomeado um recebe-
dor do dobro em 1723, morador no Monte do Feio, 
Antão Ribeiro (3), e um recebedor dos verdes, 
Manuel da Silva, em 1774 (4).
  A herdade do Monte do Feio tinha assim algum 
peso demográfico, e nela residiam pelo menos os 
trabalhadores agrícolas. Em 1840 a herdade tinha 
três fogos (Lopes, 1850:45). Propriedade agrícola, 
onde se produziam cereais, as culturas eram amea-
çadas pela pastagem de gado. Um provimento do 
ouvidor da comarca de 1751 proibia a pastagem de 
gado na herdade sem autorização do seu proprie-
tário, sob pena de o infrator pagar 2000 réis pelo 
rebanho e 200 réis por cada cabeça (5).
  Conhecem-se vários proprietários da propriedade 
a partir do Arquivo Municipal. O mais antigo é Luís 
Alexandre de Távora, morador em Santiago do 
Cacém, que, em 1736, por meio do seu procurador 
José Ramos Couto, adquiriu a herdade por 350 000 

réis, uma quantia considerável. De facto, a 
cobrança da renda da sisa da vila de Sines desse 
ano foi arrematada por uma quantia semelhante: 
392 500 réis (6). Um segundo proprietário, Manuel 
Ferreira da Silva, é referido em 1751, quando o pro-
vimento do ouvidor encoima o gado que se encon-
tre na sua herdade.
  A propriedade teve donos célebres: a família Pid-
well. Em 1850, Samuel Pidwell, que desde pelo 
menos 1833 tinha interesses em Sines (Patrício, 
2016: 175), era o proprietário da herdade. A 
Câmara Municipal autorizou a mudança de um 
caminho feita pelo proprietário (7). Curiosamente, 
o mesmo pedido fez, em 1921, o seu descendente, 
Albert Pidwell, tendo sido também ele autorizado 
a mudar uma serventia pública que atravessava a 

Pormenor da Carta Agrícola de Pery, escala 50 000, finais do século XIX, onde é visível a Herdade do Monte do Feio

herdade (8).
  A herdade dispunha também de um recurso 
imprescindível: a água. Em 1961 a Câmara Munici-
pal de Sines deliberou aí instalar a estação elevató-
ria para o abastecimento público de água na vila 
(9). Com o Complexo Industrial a vocação da her-
dade mudou definitivamente: foi expropriada e 
hoje é o centro do complexo petroquímico.
  A história da herdade do Monte do Feio é exem-
plar da história da cidade e do concelho de Sines: 
de pequeno território marcado pelas atividades tra-
dicionais, com a indústria corticeira e de conservas 
a desaparecer, a centro industrial de ponta e princi-
pal porto do país.

Para saber mais:
Quaresma, António (2012). Sines medieval e 
moderna (séculos XIV-XVIII). In O concelho de 
Sines da fundação à Época Moderna. Coordenação 
de Sandra Patrício. Sines: Câmara Municipal.

Patrício, Sandra (2016). Santa Casa da Misericórdia 
de Sines: 500 anos da história de uma instituição. 
Sines: Santa Casa da Misericórdia de Sines.

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines
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> Base de dados do 
Arquivo está online
 
A base de dados do Arquivo, criada a partir do soft-
ware não proprietário, encontra-se disponível onli-
ne, a partir da ligação . http://arquivo.stis.pt
  A base de dados está alojada no sítio eletrónico do 
projeto Sines Turismo Industrial Sustentável, e é 
possível consultar centenas de descrições e ima-
gens de documentos de arquivo, desde o século 
XVII até ao século XXI. 
  A base de dados começou por ser criada no 
âmbito do projeto APORTAR, mas hoje já tem des-
crições de documentos produzidos pelo município 
não apenas relativos à história industrial do conce-
lho, mas também à sua história em geral.
  O projeto APORTAR foi um investimento cofi-
nanciando por fundos FEDER / União Europeia, no 
âmbito do programa operacional INALENTEJO 
do QREN 2007-2013.
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Semana da Educação Artística

Em Sines, cresce-se com 
a companhia das artes

O Centro de Artes de Sines, através do seu Serviço 
Educativo e Cultural, é uma referência da educa-
ção artística na região. Como culminar do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano letivo, voltou a orga-
nizar em maio uma semana dedicada à formação 
pelas artes, para crianças, jovens e pais.
   Seguindo os princípios da Semana da Educação 
Artística instituída pela UNESCO em 2012, a 
Semana da Educação Artística 2016, realizada 
entre 21 e 25 de maio, começou com a iniciativa “Ci-
randa de Contos: Contos para Toda a Família”, em 

que participaram as contadoras / mediadoras de 
leitura Paula Cusati, Cristina Fernandes e Nelda Fer-
nandes. Tratou-se de um conjunto de sessões de 
contos que “cirandaram” pelos espaços do Centro 
de Artes.
  Outra atividade da semana foi o espetáculo “Só 
Ida”, audição dos Ateliês de Movimento e Dança 
do CAS, uma reflexão sobre a emigração através 
da dança que comoveu o público que lotou o audi-
tório.
  Dois cineconcertos interativos levaram a arte de 

Charlie Mancini, acompanhador musical de 
cinema mudo, ao público escolar.
  Também esteve em Sines A TRIBO - Associação 
de Arte e Comunidade, para divulgar junto dos 
jovens locais a pedagogia e ideologia teatral do 
coletivo, que aposta na promoção do desenvolvi-
mento da comunidade através da arte.
  A última iniciativa da semana, “Artes Plásticas e 
Teatro”, para o público escolar, foi uma visita à 
exposição “Teatro do Mar: 30 Anos a Criar”, orien-
tada pela sua curadora.

Assinalam-se em 2016 os 40 anos da morte de Joa-
quim Guerrinha, músico e ativista da causa dos 
cegos, nascido na Herdade do Gaio, em Sines. 
  Cego total desde os 18 meses, vive no Carapinhal, 
Santiago do Cacém, até ingressar no Instituto de 
Cegos “Branco Rodrigues”, em Lisboa, onde com-
pleta a instrução primária. Devido à cegueira, não 
lhe é permitido inscrever-se no ensino liceal.
  Inicia estudos musicais no Conservatório Nacio-
nal de Música, onde se revela um aluno brilhante. 
Em 1931, ingressa no Curso Superior de Piano, que 
conclui com 19 valores.
  Em 1935, vence o Prémio Oficial do Conservató-
rio, perante um júri de que fazia parte Vianna da 
Mota, um dos maiores pianistas portugueses de 
sempre. Três anos depois, forma o Sexteto (mais 
tarde Septeto) de Artistas Cegos, que fica vincu-
lado à Emissora Nacional. 
  Para sustentar-se e à família, trabalha em cafés, 

sociedades recreativas, bares e cabarets. Paralela-
mente, começa a intervir na defesa dos direitos 
dos cegos. 
  Em 1941, entra na direção da Associação “Louis 
Braille”, sendo responsável pela resolução do pro-
blema dos músicos ambulantes (cuja atividade 
tinha sido proibida) e pela criação de uma coopera-
tiva que garante alimentação aos cegos durante os 
racionamentos da 2.ª Guerra Mundial.
  A experiência associativa que o ocupa até à morte 
é a Liga de Cegos “João de Deus”, em cuja funda-
ção participa, em 1951. É um elemento preponde-
rante na instituição, contribuindo para o seu cres-
cimento e beneficiando dos seus serviços (é na 
Liga que conclui o ensino liceal).
  Morre a 21 de fevereiro de 1976, vítima de enfarte.
  Em 2008, é homenageado pelo município de 
Sines com o registo do seu nome na toponímia da 
cidade.

> Joaquim Guerrinha morreu há 40 anos

A audição dos Ateliês de Movimento e Dança do CAS teve como tema a crise de refugiados

Ciranda de Contos

Apresentação do coletivo A TRIBO
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Os centros históricos e as praias de Sines e Porto 
Covo aguardam pela chegada de milhares de “es-
pectadores-descobridores” para mais um FMM 
Sines – Festival Músicas do Mundo. De 22 a 30 de 
julho de 2016, a 18.ª edição do festival apresenta 
um alinhamento de 47 concertos com alguma da 
melhor música que se está a produzir no mundo 
neste momento. 
  Como acontece desde 2014, o festival começa em 
Porto Covo, com três dias de música (22, 23 e 24 de 
julho) no Largo Marquês de Pombal, a praça pom-
balina no centro da aldeia. Nos dias 25 e 26, o festi-
val chega à cidade de Sines para dois dias com con-
certos no Centro de Artes e no Largo Poeta Boca-
ge. De 27 a 30 de julho, o festival atinge o pico da 
sua intensidade com espetáculos no Castelo medi-
eval e no palco montado no passeio marítimo 
junto à Praia Vasco da Gama.

> A grande viagem da música

Vencedor do prémio de melhor alinhamento artís-
tico dos Iberian Festival Awards 2015, o FMM Sines 
propõe em 2016, mais uma vez, um programa que 
cruza oceanos, atravessa continentes e derruba 
fronteiras estéticas.
  Partindo da Ásia, encontramos Nine Treasures, 
uma banda de folk metal que cruza os sons da tra-
dição da região chinesa da Mongólia Interior com a 
modernidade de Pequim.
  Da China, cruzamos o Pacífico para chegar à Amé-
rica do Norte, onde nos espera o afro-reggae da 
Wesli Band, liderada por um músico haitiano radi-
cado no Canadá. Dos EUA, chega a fusão entre 
jazz e hip hop que resulta do encontro de David 
Murray e Saul Williams.
  Descendo o continente americano, chegamos à 
Colômbia, que contribui para o FMM Sines 2016 
com três propostas contemporâneas: a experiên-
cia com percussão reciclada de Alibombo, os sons 
psicadélicos de Los Pirañas e as vibrações afroca-
ribenhas de Systema Solar. 

  A juventude é uma marca da delegação brasileira, 
composta pelo hip hop e o funk de BNegão & Sele-
tores de Frequência, o rock com toques de MPB 
da Graveola e as inspirações afrobeat da orquestra 
Bixiga 70.
  Do sul da América do Sul é originária a cantora-
compositora argentina Juana Molina, uma das 
maiores figuras da música alternativa latino-ame-
ricana.

> África de todas as latitudes

Atravessando o oceano Atlântico e entrando no 
Índico, desembarcamos a leste do Madagáscar, na 
ilha Reunião. É aqui que encontramos uma das figu-
ras mais respeitadas das músicas de raiz tradicio-
nal em todo o mundo: Danyèl Waro, renovador do 
maloya.
  Entramos no continente africano pela África do 

FMM Sines - Festival Músicas do Mundo 2016

O mundo ao vivo em nove dias 
de música em Sines e Porto Covo

Sul, país natal de Mo Laudi, DJ que tem ajudado a 
divulgar o afro-house nas pistas de dança de Lon-
dres, de Paris e do mundo.
  Seguindo para norte, atingimos Angola, com dois 
grandes nomes nesta edição do festival: Paulo Flo-
res, o rei do semba, e DJ Satelite, um dos princi-
pais impulsionadores da música de dança ango-
lana na cena internacional.
  Do território de fronteira entre Angola e a Repú-
blica Democrática do Congo (com ligações a Lis-
boa) emerge Konono n.º 1 meets Batida, o con-
certo que transpõe para o palco o encontro do 
disco homónimo lançado este ano. Também do 
Congo, o festival recebe Mbongwana Star, agru-
pamento criado a partir do núcleo dos extintos 
Staff Benda Bilili.
  Mantendo-nos em África, vamos até ao Gana para 
conhecer a “voz de ouro do highlife”, Pat Thomas, 
que se fará acompanhar em Sines pela Kwashibu 

A CMS e a Fundação INATEL iniciam no dia 30 de 
junho uma parceria para divulgação de alguma da 
melhor música que se faz atualmente no mundo.
  No âmbito do Ciclo Mundo FMM Sines / INATEL, 
serão apresentados vários concertos no Teatro da 
Trindade – INATEL, em Lisboa. 
  O primeiro evento, a 30 de junho, às 21h00, é pre-
enchido por um concerto duplo: Den Sorte Skole 
(Dinamarca) e Ana Tijoux (Chile). Seguem-se 
James “Blood” Ulmer (EUA), no dia 15 de julho, e  
Ester Rada (Israel / Etiópia), no dia 21 de julho.
  Para o presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Nuno Mascarenhas, esta parceria com “uma das 
instituições portuguesas com mais pergaminhos 

nas áreas da cultura, do desporto e dos tempos 
livres” tem “tudo para ser vantajosa para ambas as 
partes”. Pretende-se “reforçar a presença da 
marca do festival junto de novos públicos, além de 
obter um importante apoio à realização do evento 
em Sines, que é e será sempre a sua base e a sua 
razão de existir”.
  Para o presidente da Fundação INATEL, 
Francisco Madelino, o FMM Sines foi escolhido por-
que é "um festival consagrado” e porque “tem na 
sua essência aquilo que é o âmbito fundamental da 
intervenção da INATEL: promover a cultura e 
sobretudo a cultura tradicional e popular e as for-
mas inovadoras sobre essa cultura popular”. 

> FMM Sines e INATEL iniciam ciclo de concertos em Lisboa
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Area Band. Voando para noroeste chegamos a 
músicos de duas “Guinés”: Karyna Gomes, can-
tora que mostra o lado mais urbano da música da 
Guiné-Bissau, e Moh! Kouyaté, um “griot” 
moderno da Guiné-Concacri.
  O Mali é este ano representado pela banda 
Bamba Wassoulou Groove, um encontro das músi-
cas da região de Wassoulou com o rock. Da vizinha 
Mauritânia chega a cantora Noura Mint Seymali, 
que cruza a tradição moura com a eletricidade.
  Estamos já no norte de África, onde descobrimos 
dois modernizadores das músicas com raízes no 
Magrebe: o percussionista tunisino Imed Alibi e o 
rocker argelino Mehdi Haddab, que regressa a 
Sines com a sua banda Speed Caravan, desta vez 
com um fundo de ritmos senegaleses. Ainda do 
norte de África, mais precisamente do Egito, 
chega o som de Islam Chipsy & E.E.K., uma das 
mais entusiasmantes propostas de música ao vivo 
do planeta.

> De leste a oeste

Do Egito subimos para o Levante e para o Cáucaso, 
onde encontramos o cantor-compositor libanês 
radicado em França Bachar Mar-Khalifé, o diálogo 
instrumental entre Arménia e Turquia promovido 
por Vardan Hovanissian & Emre Gültekin e a tra-
dição polifónica georgiana por um dos seus agru-
pamentos mais destacados, Alaverdi.
  Do leste europeu, o FMM traz a Sines o cabaret 
ucraniano das Dakh Daughters e a frescura da folk 
dos estonianos Trad.Attack! 
  O génio escandinavo é este ano trazido pelo trio 
de improvisação 1982, composto por três dos 
melhores músicos noruegueses.
  O Reino Unido promete deixar uma marca muito 
forte em 2016, com a participação de Billy Bragg, 
um dos grandes cantores políticos europeus, The 
Unthanks, expoente da folk britânica contempo-
rânea, e The Comet is Coming, uma banda jovem 
entre o jazz e a eletrónica.
  Fazemos uma paragem em Amesterdão porque 
foi nesta cidade que nasceu uma das bandas com 
geografia mais complexa desta edição do festival: 
Fumaça Preta, um grupo composto por um luso-
venezuelano e três britânicos cujo som é um cock-
tail tropical psicadélico.
  A seleção portuguesa para 2016 varia entre gru-
pos fundados na tradição musical – Segue-me à 
Capela, Criatura, Retimbrar e Sebastião Antunes 
& Quadrilha – e músicos a solo com veia experi-
mental – Norberto Lobo e Filho da Mãe. Mais 
perto da música alternativa, surgem os também 
portugueses Jibóia e a jigsaw & The Great Moons-
hiners Band. A tribal dance dos OliveTreeDance e 
os blues de Hearts and Bones mostram ainda 
outras vertentes da criação musical portuguesa.
  Terminamos navegando até dois arquipélagos 
atlânticos. Das Ilhas Canárias, o festival recebe Ger-
mán López, um especialista no “timple”, instru-
mento de cordas da família do cavaquinho. De 
Cabo Verde, é uma honra acolher a lenda do 
funaná Bitori e um projeto que é na verdade luso-
cabo-verdiano: o encontro entre o quarteto do 
saxofonista Carlos Martins e a cantora Jenifer Soli-
dade.
Além dos concertos, está prevista uma programa-
ção de iniciativas paralelas com animação de rua, 
ateliê de construção de instrumentos, conversas 
com artistas, sessões de contos, iniciativas para 
bebés e crianças, visitas guiadas aos bastidores do 
festival e feira do disco e do livro, entre outras.
   Mais informação em . www.fmmsines.pt

PORTO COVO 
Todos os concertos no Largo Marquês de Pombal

22 de julho (sexta)
19h00: SEGUE-ME À CAPELA (Portugal)
22h00: JUANA MOLINA (Argentina)
23h30: GRAVEOLA (Brasil)

23 de julho (sábado)
19h00: KARYNA GOMES (Guiné-Bissau)
22h00: BAMBA WASSOULOU GROOVE (Mali)
23h30: BNEGÃO & SELETORES DE FREQUÊNCIA (Brasil)

24 de julho (domingo)
20h00:JENIFER SOLIDADE & CARLOS MARTINS (Portugal / Cabo Verde)
22h00: THE UNTHANKS (Reino Unido)
23h30: WESLI BAND (Haiti / Canadá)

SINES

25 de julho (segunda)
21h30: GERMÁN LÓPEZ (Canárias - Espanha), Centro de Artes - Auditório
22h45: 1982 (Noruega), Centro de Artes - Auditório
00h00: MO LAUDI (África do Sul), Largo Poeta Bocage

26 de julho (terça)
21h30: ALAVERDI (Geórgia), Centro de Artes de Sines - Auditório
22h45: VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN (Arménia / Turquia), Centro de Artes - Auditório
00h00: ALIBOMBO (Colômbia), Largo Poeta Bocage

27 de julho (quarta)
18h45: CRIATURA (Portugal), Castelo
20h00: TRAD.ATTACK! (Estónia), Av. Vasco da Gama
21h45: DAKH DAUGHTERS (Ucrânia), Castelo
23h15: MOH! KOUYATÉ (Guiné-Conacri), Castelo
00h45: MBONGWANA STAR (R. D. Congo), Castelo
02h30: NINE TREASURES (Mongólia Interior – China), Av. Vasco da Gama
04h00: OLIVETREEDANCE (Portugal), Av. Vasco da Gama

28 de julho (quinta)
17h00: HEARTS AND BONES (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: RETIMBRAR (Portugal), Castelo
20h00: A JIGSAW & THE GREAT MOONSHINERS BAND (Portugal), Av. Vasco da Gama
21h45: DANYÈL WARO (Reunião – França), Castelo
23h15: NOURA MINT SEYMALI (Mauritânia), Castelo
00h45: BIXIGA 70 (Brasil), Castelo
02h30: THE COMET IS COMING (Reino Unido), Av. Vasco da Gama
04h00: DJ SATELITE (Angola), Av. Vasco da Gama

29 de julho (sexta)
17h00: FILHO DA MÃE (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: BITORI (Cabo Verde), Castelo
20h00: LOS PIRAÑAS (Colômbia), Av. Vasco da Gama
21h45: DAVID MURRAY INFINITY QUARTET FEAT. SAUL WILLIAMS (EUA), Castelo
23h15: IMED ALIBI (Tunísia / França), Castelo
00h45: KONONO N.º 1 MEETS BATIDA (R. D. Congo / Angola / Portugal), Castelo
02h30: FUMAÇA PRETA (Venezuela / Portugal / Reino Unido), Av. Vasco da Gama
04h00: ISLAM CHIPSY & E.E.K. (Egito), Av. Vasco da Gama

30 de julho (sábado)
17h00: NORBERTO LOBO (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: SEBASTIÃO ANTUNES & QUADRILHA (Portugal), Castelo
20h00: BACHAR MAR-KHALIFÉ (Líbano / França), Av. Vasco da Gama
21h45: BILLY BRAGG (Reino Unido), Castelo
23h15: SPEED CARAVAN (Argélia / França / Senegal), Castelo
00h45: PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND (Gana), Castelo
02h30: PAULO FLORES (Angola), Av. Vasco da Gama
04h00: SYSTEMA SOLAR (Colômbia), Av. Vasco da Gama
05h45: JIBÓIA (Portugal), Av. Vasco da Gama

PROGRAMA DE CONCERTOS

ENTRADAS: Todos os concertos em Porto Covo, na Av. Vasco da Gama e no Largo Poeta Bocage, bem como os 
concertos da tarde no Castelo, são de entrada livre. Os concertos no auditório do Centro de Artes de Sines e os 
concertos noturnos no Castelo são de entrada paga. Os bilhetes estão à venda no Centro de Artes e no circuito 
nacional da bol.pt, que inclui venda através da internet (http://municipiodesines.bol.pt) e em lojas como a Fnac, a 
Worten e o El Corte Inglés, entre outras. Nos dias do festival estarão à venda na antiga estação dos CTT.

Pat Thomas & Kwashibu Area Band

Segue-me à Capela

Bnegão & Seletores de Frequência

Dakh Daughters

Noura Mint Seymali

Paulo Flores

LECO DE SOUZA
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Os centros históricos e as praias de Sines e Porto 
Covo aguardam pela chegada de milhares de “es-
pectadores-descobridores” para mais um FMM 
Sines – Festival Músicas do Mundo. De 22 a 30 de 
julho de 2016, a 18.ª edição do festival apresenta 
um alinhamento de 47 concertos com alguma da 
melhor música que se está a produzir no mundo 
neste momento. 
  Como acontece desde 2014, o festival começa em 
Porto Covo, com três dias de música (22, 23 e 24 de 
julho) no Largo Marquês de Pombal, a praça pom-
balina no centro da aldeia. Nos dias 25 e 26, o festi-
val chega à cidade de Sines para dois dias com con-
certos no Centro de Artes e no Largo Poeta Boca-
ge. De 27 a 30 de julho, o festival atinge o pico da 
sua intensidade com espetáculos no Castelo medi-
eval e no palco montado no passeio marítimo 
junto à Praia Vasco da Gama.

> A grande viagem da música

Vencedor do prémio de melhor alinhamento artís-
tico dos Iberian Festival Awards 2015, o FMM Sines 
propõe em 2016, mais uma vez, um programa que 
cruza oceanos, atravessa continentes e derruba 
fronteiras estéticas.
  Partindo da Ásia, encontramos Nine Treasures, 
uma banda de folk metal que cruza os sons da tra-
dição da região chinesa da Mongólia Interior com a 
modernidade de Pequim.
  Da China, cruzamos o Pacífico para chegar à Amé-
rica do Norte, onde nos espera o afro-reggae da 
Wesli Band, liderada por um músico haitiano radi-
cado no Canadá. Dos EUA, chega a fusão entre 
jazz e hip hop que resulta do encontro de David 
Murray e Saul Williams.
  Descendo o continente americano, chegamos à 
Colômbia, que contribui para o FMM Sines 2016 
com três propostas contemporâneas: a experiên-
cia com percussão reciclada de Alibombo, os sons 
psicadélicos de Los Pirañas e as vibrações afroca-
ribenhas de Systema Solar. 

  A juventude é uma marca da delegação brasileira, 
composta pelo hip hop e o funk de BNegão & Sele-
tores de Frequência, o rock com toques de MPB 
da Graveola e as inspirações afrobeat da orquestra 
Bixiga 70.
  Do sul da América do Sul é originária a cantora-
compositora argentina Juana Molina, uma das 
maiores figuras da música alternativa latino-ame-
ricana.

> África de todas as latitudes

Atravessando o oceano Atlântico e entrando no 
Índico, desembarcamos a leste do Madagáscar, na 
ilha Reunião. É aqui que encontramos uma das figu-
ras mais respeitadas das músicas de raiz tradicio-
nal em todo o mundo: Danyèl Waro, renovador do 
maloya.
  Entramos no continente africano pela África do 

FMM Sines - Festival Músicas do Mundo 2016

O mundo ao vivo em nove dias 
de música em Sines e Porto Covo

Sul, país natal de Mo Laudi, DJ que tem ajudado a 
divulgar o afro-house nas pistas de dança de Lon-
dres, de Paris e do mundo.
  Seguindo para norte, atingimos Angola, com dois 
grandes nomes nesta edição do festival: Paulo Flo-
res, o rei do semba, e DJ Satelite, um dos princi-
pais impulsionadores da música de dança ango-
lana na cena internacional.
  Do território de fronteira entre Angola e a Repú-
blica Democrática do Congo (com ligações a Lis-
boa) emerge Konono n.º 1 meets Batida, o con-
certo que transpõe para o palco o encontro do 
disco homónimo lançado este ano. Também do 
Congo, o festival recebe Mbongwana Star, agru-
pamento criado a partir do núcleo dos extintos 
Staff Benda Bilili.
  Mantendo-nos em África, vamos até ao Gana para 
conhecer a “voz de ouro do highlife”, Pat Thomas, 
que se fará acompanhar em Sines pela Kwashibu 

A CMS e a Fundação INATEL iniciam no dia 30 de 
junho uma parceria para divulgação de alguma da 
melhor música que se faz atualmente no mundo.
  No âmbito do Ciclo Mundo FMM Sines / INATEL, 
serão apresentados vários concertos no Teatro da 
Trindade – INATEL, em Lisboa. 
  O primeiro evento, a 30 de junho, às 21h00, é pre-
enchido por um concerto duplo: Den Sorte Skole 
(Dinamarca) e Ana Tijoux (Chile). Seguem-se 
James “Blood” Ulmer (EUA), no dia 15 de julho, e  
Ester Rada (Israel / Etiópia), no dia 21 de julho.
  Para o presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Nuno Mascarenhas, esta parceria com “uma das 
instituições portuguesas com mais pergaminhos 

nas áreas da cultura, do desporto e dos tempos 
livres” tem “tudo para ser vantajosa para ambas as 
partes”. Pretende-se “reforçar a presença da 
marca do festival junto de novos públicos, além de 
obter um importante apoio à realização do evento 
em Sines, que é e será sempre a sua base e a sua 
razão de existir”.
  Para o presidente da Fundação INATEL, 
Francisco Madelino, o FMM Sines foi escolhido por-
que é "um festival consagrado” e porque “tem na 
sua essência aquilo que é o âmbito fundamental da 
intervenção da INATEL: promover a cultura e 
sobretudo a cultura tradicional e popular e as for-
mas inovadoras sobre essa cultura popular”. 

> FMM Sines e INATEL iniciam ciclo de concertos em Lisboa
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Area Band. Voando para noroeste chegamos a 
músicos de duas “Guinés”: Karyna Gomes, can-
tora que mostra o lado mais urbano da música da 
Guiné-Bissau, e Moh! Kouyaté, um “griot” 
moderno da Guiné-Concacri.
  O Mali é este ano representado pela banda 
Bamba Wassoulou Groove, um encontro das músi-
cas da região de Wassoulou com o rock. Da vizinha 
Mauritânia chega a cantora Noura Mint Seymali, 
que cruza a tradição moura com a eletricidade.
  Estamos já no norte de África, onde descobrimos 
dois modernizadores das músicas com raízes no 
Magrebe: o percussionista tunisino Imed Alibi e o 
rocker argelino Mehdi Haddab, que regressa a 
Sines com a sua banda Speed Caravan, desta vez 
com um fundo de ritmos senegaleses. Ainda do 
norte de África, mais precisamente do Egito, 
chega o som de Islam Chipsy & E.E.K., uma das 
mais entusiasmantes propostas de música ao vivo 
do planeta.

> De leste a oeste

Do Egito subimos para o Levante e para o Cáucaso, 
onde encontramos o cantor-compositor libanês 
radicado em França Bachar Mar-Khalifé, o diálogo 
instrumental entre Arménia e Turquia promovido 
por Vardan Hovanissian & Emre Gültekin e a tra-
dição polifónica georgiana por um dos seus agru-
pamentos mais destacados, Alaverdi.
  Do leste europeu, o FMM traz a Sines o cabaret 
ucraniano das Dakh Daughters e a frescura da folk 
dos estonianos Trad.Attack! 
  O génio escandinavo é este ano trazido pelo trio 
de improvisação 1982, composto por três dos 
melhores músicos noruegueses.
  O Reino Unido promete deixar uma marca muito 
forte em 2016, com a participação de Billy Bragg, 
um dos grandes cantores políticos europeus, The 
Unthanks, expoente da folk britânica contempo-
rânea, e The Comet is Coming, uma banda jovem 
entre o jazz e a eletrónica.
  Fazemos uma paragem em Amesterdão porque 
foi nesta cidade que nasceu uma das bandas com 
geografia mais complexa desta edição do festival: 
Fumaça Preta, um grupo composto por um luso-
venezuelano e três britânicos cujo som é um cock-
tail tropical psicadélico.
  A seleção portuguesa para 2016 varia entre gru-
pos fundados na tradição musical – Segue-me à 
Capela, Criatura, Retimbrar e Sebastião Antunes 
& Quadrilha – e músicos a solo com veia experi-
mental – Norberto Lobo e Filho da Mãe. Mais 
perto da música alternativa, surgem os também 
portugueses Jibóia e a jigsaw & The Great Moons-
hiners Band. A tribal dance dos OliveTreeDance e 
os blues de Hearts and Bones mostram ainda 
outras vertentes da criação musical portuguesa.
  Terminamos navegando até dois arquipélagos 
atlânticos. Das Ilhas Canárias, o festival recebe Ger-
mán López, um especialista no “timple”, instru-
mento de cordas da família do cavaquinho. De 
Cabo Verde, é uma honra acolher a lenda do 
funaná Bitori e um projeto que é na verdade luso-
cabo-verdiano: o encontro entre o quarteto do 
saxofonista Carlos Martins e a cantora Jenifer Soli-
dade.
Além dos concertos, está prevista uma programa-
ção de iniciativas paralelas com animação de rua, 
ateliê de construção de instrumentos, conversas 
com artistas, sessões de contos, iniciativas para 
bebés e crianças, visitas guiadas aos bastidores do 
festival e feira do disco e do livro, entre outras.
   Mais informação em . www.fmmsines.pt

PORTO COVO 
Todos os concertos no Largo Marquês de Pombal

22 de julho (sexta)
19h00: SEGUE-ME À CAPELA (Portugal)
22h00: JUANA MOLINA (Argentina)
23h30: GRAVEOLA (Brasil)

23 de julho (sábado)
19h00: KARYNA GOMES (Guiné-Bissau)
22h00: BAMBA WASSOULOU GROOVE (Mali)
23h30: BNEGÃO & SELETORES DE FREQUÊNCIA (Brasil)

24 de julho (domingo)
20h00:JENIFER SOLIDADE & CARLOS MARTINS (Portugal / Cabo Verde)
22h00: THE UNTHANKS (Reino Unido)
23h30: WESLI BAND (Haiti / Canadá)

SINES

25 de julho (segunda)
21h30: GERMÁN LÓPEZ (Canárias - Espanha), Centro de Artes - Auditório
22h45: 1982 (Noruega), Centro de Artes - Auditório
00h00: MO LAUDI (África do Sul), Largo Poeta Bocage

26 de julho (terça)
21h30: ALAVERDI (Geórgia), Centro de Artes de Sines - Auditório
22h45: VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN (Arménia / Turquia), Centro de Artes - Auditório
00h00: ALIBOMBO (Colômbia), Largo Poeta Bocage

27 de julho (quarta)
18h45: CRIATURA (Portugal), Castelo
20h00: TRAD.ATTACK! (Estónia), Av. Vasco da Gama
21h45: DAKH DAUGHTERS (Ucrânia), Castelo
23h15: MOH! KOUYATÉ (Guiné-Conacri), Castelo
00h45: MBONGWANA STAR (R. D. Congo), Castelo
02h30: NINE TREASURES (Mongólia Interior – China), Av. Vasco da Gama
04h00: OLIVETREEDANCE (Portugal), Av. Vasco da Gama

28 de julho (quinta)
17h00: HEARTS AND BONES (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: RETIMBRAR (Portugal), Castelo
20h00: A JIGSAW & THE GREAT MOONSHINERS BAND (Portugal), Av. Vasco da Gama
21h45: DANYÈL WARO (Reunião – França), Castelo
23h15: NOURA MINT SEYMALI (Mauritânia), Castelo
00h45: BIXIGA 70 (Brasil), Castelo
02h30: THE COMET IS COMING (Reino Unido), Av. Vasco da Gama
04h00: DJ SATELITE (Angola), Av. Vasco da Gama

29 de julho (sexta)
17h00: FILHO DA MÃE (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: BITORI (Cabo Verde), Castelo
20h00: LOS PIRAÑAS (Colômbia), Av. Vasco da Gama
21h45: DAVID MURRAY INFINITY QUARTET FEAT. SAUL WILLIAMS (EUA), Castelo
23h15: IMED ALIBI (Tunísia / França), Castelo
00h45: KONONO N.º 1 MEETS BATIDA (R. D. Congo / Angola / Portugal), Castelo
02h30: FUMAÇA PRETA (Venezuela / Portugal / Reino Unido), Av. Vasco da Gama
04h00: ISLAM CHIPSY & E.E.K. (Egito), Av. Vasco da Gama

30 de julho (sábado)
17h00: NORBERTO LOBO (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: SEBASTIÃO ANTUNES & QUADRILHA (Portugal), Castelo
20h00: BACHAR MAR-KHALIFÉ (Líbano / França), Av. Vasco da Gama
21h45: BILLY BRAGG (Reino Unido), Castelo
23h15: SPEED CARAVAN (Argélia / França / Senegal), Castelo
00h45: PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND (Gana), Castelo
02h30: PAULO FLORES (Angola), Av. Vasco da Gama
04h00: SYSTEMA SOLAR (Colômbia), Av. Vasco da Gama
05h45: JIBÓIA (Portugal), Av. Vasco da Gama

PROGRAMA DE CONCERTOS

ENTRADAS: Todos os concertos em Porto Covo, na Av. Vasco da Gama e no Largo Poeta Bocage, bem como os 
concertos da tarde no Castelo, são de entrada livre. Os concertos no auditório do Centro de Artes de Sines e os 
concertos noturnos no Castelo são de entrada paga. Os bilhetes estão à venda no Centro de Artes e no circuito 
nacional da bol.pt, que inclui venda através da internet (http://municipiodesines.bol.pt) e em lojas como a Fnac, a 
Worten e o El Corte Inglés, entre outras. Nos dias do festival estarão à venda na antiga estação dos CTT.

Pat Thomas & Kwashibu Area Band
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Bnegão & Seletores de Frequência

Dakh Daughters

Noura Mint Seymali

Paulo Flores

LECO DE SOUZA
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> Tasquinhas começam no dia 16 de julho

As Tasquinhas Sines 2016 realizam-se na Av. Vasco 
da Gama, junto à baía de Sines, entre 16 de julho e 7 
de agosto.
  Juntando uma componente gastronómica e uma 
componente de animação, aliadas à beleza do 

cenário, com vista para o mar, esta é uma das inici-
ativas mais populares realizadas no concelho, com 
grande adesão da população local e dos turistas 
que visitam Sines no verão.
  Depois de, em anos anteriores, a sardinha e a 

cavala terem sido os produtos locais escolhidos 
para figurar no concurso de melhor prato, em 2016 
será o polvo a estar em destaque.
  A lista de tasquinhas, pratos e animação será dis-
ponibilizada em www.sines.pt.

O Sines Tecnopolo organiza, de 8 a 10 de julho, a ini-
ciativa “Tech Sines '16 - Por Novos Mares - Jorna-
das da Economia do Mar”.
  Simultaneamente uma conferência, uma feira do 
mar e um concurso de embarcações sustentáveis, 
esta edição do Tech Sines irá apresentar um con-
junto de atividades que reunirão vários atores liga-
dos à economia do mar, dando visibilidade ao seu 
trabalho e promovendo o cruzamento de diferen-
tes abordagens, fonte de inovação. 

> Tecnopolo aposta no mar, com 
feira, conferência e concurso

  A conferência, que irá decorrer no Auditório da 
APS, contará com um painel de referência. Tam-
bém terão lugar mesas-redondas, dinamizadas 
por várias entidades, nas instalações da Academia 
do Mar e das Energias (Sines Tecnopolo).
  A primeira Feira do Mar, que se realiza na Avenida 
Vasco da Gama, terá a participação de expositores 
cuja atividade está ligada ao mar, oferecendo tam-
bém diversas atividades focadas na tecnologia, 
ciência, conhecimento, gastronomia e animação 

turística. A animação estará a cargo da Escola das 
Artes de Sines.
  O concurso Aporvela Project Race, a realizar tam-
bém na Avenida Vasco da Gama, consistirá num 
concurso de construção de embarcações sustentá-
veis e regata.  
  Mais informações: www.techsines.com. 

No ano em que celebra o seu 30.º aniversário, o Teatro do Mar, com um considerável percurso de itinerância 
nacional e internacional em teatro de rua, prepara, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, a edição zero da M.A.R. - 
Mostra de Artes de Rua, em colaboração com a Câmara Municipal de Sines.   
  Esta edição zero, ainda num pequeno formato, tem o intuito essencial de apresentar o projeto à comuni-
dade local e trazer a Sines alguns espetáculos de artistas e companhias, essencialmente portugueses, diri-
gidos a diferentes tipos de públicos e distribuídos por lugares da cidade próximos do seu centro histórico. 
  Pretende-se futuramente afirmar Sines como um “porto” para criadores nacionais e internacionais apre-
sentarem os seus trabalhos fora dos auditórios e estimular o estudo e a criação para o espaço público, dina-
mizando para isso projetos de residência e fusão artística que provoquem o encontro entre artistas profis-
sionais e a comunidade local, criando dinâmicas ao longo de todo o ano. 
  A diretora artística da M.A.R. e do Teatro do Mar, Julieta Aurora Santos, refere que, “com esta mostra, pers-
petiva-se, a médio prazo, a génese de um polo de criação, investigação e acolhimento de projetos inovado-
res que favoreçam a afirmação das artes de rua como uma tendência democratizante (no sentido do livre 
acesso) e emancipadora de uma atitude criativa, inovadora, responsável e reivindicativa.”
  A informação detalhada sobre a programação será divulgada brevemente.

> Festival M.A.R. nasce em Sines em agosto


