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BAIRRO 1.º DE MAIO

TEM NOVA PRAÇA URBANA
A 1.ª fase da reabilitação do espaço público do Bairro 1.º de Maio 

está concluída e pronta para usufruto da população. Pág. 6

BENEFÍCIOS FISCAIS 
AJUDAM FAMÍLIAS

PÁG. 5

40 MOMENTOS DE 
4 ANOS DE ATIVIDADE

PÁG. 12-15

AL BERTO E ARTES DE 
RUA EM SETEMBRO

PÁG. 24



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@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 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

Divisão de Ordenamento Territorial / Edifício Técnico 
de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

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 terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 21 de setembro, 19 de 
outubro, 16 de novembro e 21 de dezembro.

> 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

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (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, a Câmara 
Municipal de Sines 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 60o (Unid. Atendimento)
> 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

Quando fazemos o balanço de um mandato, é difí-
cil falar em tudo aquilo que foi realizado. Embora 
as obras sejam sempre a parte mais visível, foi con-
cretizado um conjunto de ações que teve um forte 
impacto no passado recente, no presente e natu-
ralmente no futuro das pessoas e das instituições 
do concelho. 
  Pelas Famílias, reduzimos o peso fiscal, apoiámos 
a educação das crianças e criámos tarifários espe-
ciais de água, esgotos e resíduos para famílias com 
mais de quatro elementos e para famílias com 
carência económica.
  Pelas Crianças, beneficiámos equipamentos e 
desenvolvemos atividades para todas elas. Repa-
rámos os parques infantis da cidade e de Porto 
Covo e comprámos novas carrinhas para o serviço 
de transporte escolar.
  Pelos Jovens, criámos espaços para fazerem 
ouvir a sua voz, ocupámos os seus tempos livres e 
apoiámos os seus estudos e a sua entrada no mer-
cado de trabalho.
  Pelos Menos Jovens, desenvolvemos um pro-
grama de atividades para combater o isolamento e 
o sedentarismo da população sénior e adjudicá-
mos a empreitada da reabilitação do Espaço 
Sénior do Jardim das Descobertas.
  Por Quem Mais Precisa, desenvolvemos e parti-
cipámos em projetos para pessoas em situação de 
carência económica e outros tipos de necessida-
des. Demos atenção aos desafios da saúde mental 
e participámos no combate à violência doméstica.
  Pelos Peões e Ciclistas, melhorámos as condições 
de mobilidade a pé e de bicicleta e elaborámos o 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que pri-
vilegia os modos suaves de transporte na constru-
ção do futuro da cidade.
  Pelos Automobilistas, realizámos obras e tomá-
mos posições em prol de uma circulação automó-
vel mais fluida. Concretizámos a variante do ex-
IP8, construímos uma nova rotunda entre a 
Estrada da Floresta e a Rua da Reforma Agrária, 
criámos estacionamentos ordenados nas Praias da 
Samouqueira e Grande de Porto Covo e em vários 
pontos da cidade.
  Pelos Bairros, concluímos ou iniciámos obras de 
requalificação no Bairro 1.º de Maio, Bairro do 
Farol, Quinta do Meio, Courela da Cruz, Rua da Vidi-
gueira, Zona da Floresta, entre outros.

Balanço 
Parte II

  Pelo Centro Histórico e Frente Marítima, promo-
vemos a animação, corrigimos as infraestruturas e 
recuperámos o património.
  Por Porto Covo, projetámos a aldeia em ações de 
iniciativa da Câmara ou com o seu apoio. Participá-
mos na requalificação de praias e do portinho e apo-
iámos a Junta na construção da casa de velório. 
Adjudicámos a obra da estrada entre São Torpes e 
Porto Covo.
  Pelas Zonas Rurais do concelho, entre outras 
ações, assinámos um protocolo com o Exército 
que permitiu a reabilitação de caminhos rurais e 
lançámos o concurso da execução da rede de água 
do lugar da Estebeirinha.
  Por Melhores Serviços, renovámos o atendi-
mento ao público com a inauguração do Balcão 
Único do Município, iniciámos o cadastro da rede 
pública de fornecimento de água e saneamento e 
investimos no parque de máquinas e transportes.
  Pelo Ambiente, diligenciámos para que as 
empresas e as autoridades nacionais com compe-
tência em matéria de ambiente resolvessem o pro-
blema dos maus cheiros na cidade, reunimos com 
a Comissão de Ambiente da Assembleia da Repú-
blica, a Procuradoria-Geral da República e um 
grupo de eurodeputados para denunciar os pro-
blemas ambientais no concelho.
  Pela Saúde e Segurança, com o nosso apoio, o 
Centro de Saúde foi finalmente inaugurado. Finan-
ciámos a aquisição de viaturas e a restante ativi-
dade dos Bombeiros Voluntários.
  Pelos Animais, estabelecemos uma parceria com 
a associação 4 Patas para a esterilização de felinos, 
pagámos o alojamento dos animais recolhidos na 
via pública e apoiámos a adoção.
  Pelas Praias, retirámos toneladas de lixo dos     
areais, tratámos da sua qualificação e garantimos 
limpeza, vigilância e zelo pela sua qualidade.
  Pelo Emprego e pelos Empresários, concedemos 
benefícios fiscais e promovemos iniciativas para 
ajudar a criar riqueza e postos de trabalho. 
  Pela Restauração, Hotelaria e Comércio, o con-
celho ganhou mais vida e visitantes com os even-
tos que promovemos, com destaque para o grande 
evento náutico Sines Tall Ships Festival.
  Pelos Pescadores, defendemos os interesses da 
pesca de Sines junto dos eurodeputados do Parla-

mento Europeu e apoiámos a sua luta quando, em 
2015, a pesca do cerco esteve parada e foram 
decretadas quotas contra os interesses dos pesca-
dores de Sines. 
  Pela Cultura, promovemos uma oferta cultural 
diversificada, desenvolvemos a educação artística 
das crianças e fomos parceiros na criação de novos 
eventos, como a M.A.R. - Mostra de Artes de Rua /  
Teatro do Mar. 
  Pelos Nossos Criadores, apoiámos os artistas de 
Sines nas suas criações - em todas as artes - e reco-
nhecemos os seus contributos. 
  Pelos Nossos Atletas, qualificámos equipamen-
tos desportivos e demos apoio financeiro e logís-
tico aos clubes no seu trabalho de formação e pro-
moção da atividade física.
  Por uma Câmara Mais Eficiente, introduzimos 
melhorias no processo de gestão e nas instalações 
municipais. Reduzimos a dívida municipal, proce-
demos ao pagamento antecipado do empréstimo 
do PAEL, tornámos os orçamentos mais realistas e 
aumentámos a sua taxa de execução. 
  Pela Nossa Memória, promovemos o património 
material e imaterial do concelho em projetos 
como o filme de homenagem aos pescadores e a 
nova monografia de Sines.
  Pela Projeção de Sines, promovemos o concelho 
no país e no estrangeiro. Conseguimos que o Pavi-
lhão Multiusos fosse o cenário da mais mediática 
prova desportiva alguma vez realizada em Sines - a 
Final Four da Taça de Portugal de Futsal - e levámos 
a exposição sobre a Praia de S. Torpes ao Mosteiro 
dos Jerónimos, onde 80 mil pessoas a visitaram.
  Pelo Futuro, conseguimos financiamentos e ela-
borámos ferramentas que abrem caminho a várias 
melhorias na qualidade de vida da população. 
  Para nosso Orgulho, Sines viu reconhecida a sua 
excelência na cultura, no turismo e no desporto. O 
Festival Músicas do Mundo foi galardoado com 
vários prémios internacionais, o filme "Mar de 
Sines" recebeu o prémio de melhor filme etnográ-
fico no Brasil e Porto Covo foi pré-finalista na cate-
goria Aldeias de Mar do concurso 7 Maravilhas de 
Portugal.
  Esta é apenas uma pequena parte do que foi pos-
sível fazer em quatro anos. Por Sines, pelos sinien-
ses, por um município de excelência.
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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 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.
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14h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 21 de setembro, 19 de 
outubro, 16 de novembro e 21 de dezembro.

> 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. 
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Manuel Arsénio são feitas no edifício da DOMSU 
(tel. 269 630 230).

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
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Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
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atendimento jurídico gratuito sobre direitos dos 
consumidores para os munícipes de Sines. 
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> Marcações: Tel. 269 630 60o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 14h00-17h00
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ses, por um município de excelência.



IMI, IRS e derrama

Benefícios fiscais do município 
ajudam famílias e empresas de Sines

Em 2017, mercê dos benefícios fiscais atribuídos no 
IMI, no IRS e na derrama, o município não cobrou 
850 mil e 484 euros em impostos aos particulares e 
empresas do concelho.
  A parte mais substancial deste valor resultou do 
facto de o município cobrar uma taxa de IMI de 
0,36%, muito abaixo do máximo legal (0,45%). Em 
2017, e contando também com as bonificações para 
os agregados familiares pelo número de dependen-
tes, isso traduziu-se em 743 mil e 477 euros que fica-
ram na posse das famílias e empresas.
  Na taxa de participação no IRS, ao cobrar uma taxa 
de 4,9% (e não os 5% permitidos por lei), o municí-
pio deixou um total de 82 mil e 463 euros com as 
famílias.
  Acresceram ainda os 24 mil e 544 euros que não 
foram cobrados às pequenas empresas com volume 
de negócios inferior a 150 mil euros.
  Se considerarmos os últimos quatro anos (2014 a 
2017), o total de benefícios fiscais aproxima-se dos 
quatro milhões de euros: 3 milhões 941 mil e 694 
euros. 
  No caso dos contribuintes singulares, de 2014 a 
2017, os benefícios totalizaram 2 milhões 515 mil  e 
418 euros. Para os contribuintes coletivos, os bene-
fícios chegaram a 1 milhão 426 mil e 276 euros.

Valores em impostos que o município 
não cobrou a famílias e empresas

Há outros benefícios à sua espera. Candidate-se
TARIFÁRIOS ESPECIAIS DE ÁGUA. O município criou recentemente tarifários especiais de água, esgotos e resíduos para 
famílias com mais de quatro elementos e para famílias com carência económica comprovada. Se está numa destas situações 
e ainda não o fez, faça a sua candidatura no Balcão Único (Paços do Concelho).

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA. Se está a pensar fazer obras em património localizado numa das Áreas de 
Reabilitação Urbana (Centro Histórico, Bairro 1.º de Maio, Bairro Soeiro Pereira Gomes e Zona da Floresta), aproveite os 
benefícios fiscais oferecidos. Mais informações no edifício técnico da Câmara Municipal de Sines.

€

Em que ponto estão as candidaturas
a fundos europeus

Desde que os primeiros avisos para candidaturas a fundos europeus Portugal 2020 foram abertos, no verão de 
2015, a Câmara Municipal tem trabalhado na obtenção de recursos financeiros para realizar obras e projetos 

fundamentais para Sines. Este era o ponto de situação na primeira quinzena de agosto de 2017.

COM CANDIDATURA 
APROVADA

Requalificação da Praia Grande de Porto Covo
Obra concluída.

Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de 
maio - 1.ª fase
Obra concluída.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da 
Floresta - 1.ª fase
Obra a concluir até ao final de agosto.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da 
Floresta - 2.ª fase
Obra iniciada.

Recuperação e Musealização das Fábricas 
Romanas de Sines
Obra em execução.

Elaboração de cadastro das infraestruturas 
existentes dos sistemas em baixa de 
Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento 
de Águas Residuais (SAR)
Operação em execução.

PEPAL – Programa de Estágios Profissionais 
na Administração Local
Operação concluída.

COM CANDIDATURA 
SUBMETIDA

Reabilitação do Mercado Municipal de Sines
Pretende-se a reabilitação integral do edifício, 
conferindo-lhe novas funções, mantendo a 
componente de mercado, mas também com 
restauração, serviços públicos e comércio. 

Reabilitação da Rua Marquês de Pombal e Pç. 
República - 1.ª fase: Rua Marquês de Pombal
Melhorar a qualidade da Rua Marquês de Pombal 
quanto à mobilidade para todos e, ao mesmo 
tempo, contribuir para uma maior atratividade 
da atividade económica aí instalada. 

Aprender Fora de Portas
Elaborada pelo município de Sines em parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Sines e a 
Escola Secundária Poeta Al Berto. Operação 
composta por um conjunto de ações que visam a 
prevenção do abandono e absentismo e a 
melhoria do sucesso escolar. 

PROJETOS EM CURSO 
(SEM CANDIDATURA 
SUBMETIDA)

Eficiência Energética
Levantamento efetuado em vários edifícios 
municipais.

Observatório do Mar (Armazéns Ribeira Velha)
Programa base em elaboração e projeto de 
arquitetura adjudicado.

Reserva Arqueológica Subaquática
Em fase de definição da solução em terra e dos 
procedimentos quanto à intervenção no mar.

Centro de Dia do Porto Covo
Aguarda aprovação pelo PO Alentejo do 
mapeamento dos equipamentos sociais.

Reabilitação da Escola Básica n.º 2 
Projeto adjudicado. Estudo prévio apresentado.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da 
Floresta - 3.ª fase
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Estação da Mobilidade
Projeto adjudicado. Aguarda-se entrega do 
estudo prévio.

Estacionamento de apoio ao centro histórico e 
ao mercado (junto à Fripex)
Projeto adjudicado. Estudo prévio em 
reformulação.

Eficiência energética em habitação social
Projeto adjudicado. Estudo prévio em 
reformulação. 

Reabilitação da Praça da República (Rossio)
Projeto adjudicado. Estudo prévio aprovado. 
Aguarda projeto de execução.

Reabilitação do espaço público envolvente do 
Mercado
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Centro Recreativo Sineense
Despachada consulta para a elaboração do 
projeto de alteração.

Reabilitação do Bairro 1.º de maio – 2.ª fase
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e 
aprovado após consulta pública. Aguarda-se 
projeto de execução.

Reabilitação do Parque de Merendas
Projeto concluído.

Reabilitação do edifício dos lavadouros do 
Parque de Merendas
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Reabilitação do Largo da Boavista
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Rotunda das Escolas (junto à antiga escola n.º 1)

Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise. 

Parque Urbano do PP Sul-Nascente
Em fase de consulta para a elaboração do 
projeto.

ORIGEM DOS FUNDOS

A maioria das operações citadas enquadram-se 
em dois planos com montantes de financiamento 
contratados para Sines.

PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento 
de Sines: Cerca de 5 milhões de euros para 
intervenções no espaço público.

Investimentos Territoriais Integrados / CIMAL:
Cerca de 4,5 milhões de euros para património, 
escolas, ação social, eficiência energética, etc.
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IMI, IRS e derrama

Benefícios fiscais do município 
ajudam famílias e empresas de Sines

Em 2017, mercê dos benefícios fiscais atribuídos no 
IMI, no IRS e na derrama, o município não cobrou 
850 mil e 484 euros em impostos aos particulares e 
empresas do concelho.
  A parte mais substancial deste valor resultou do 
facto de o município cobrar uma taxa de IMI de 
0,36%, muito abaixo do máximo legal (0,45%). Em 
2017, e contando também com as bonificações para 
os agregados familiares pelo número de dependen-
tes, isso traduziu-se em 743 mil e 477 euros que fica-
ram na posse das famílias e empresas.
  Na taxa de participação no IRS, ao cobrar uma taxa 
de 4,9% (e não os 5% permitidos por lei), o municí-
pio deixou um total de 82 mil e 463 euros com as 
famílias.
  Acresceram ainda os 24 mil e 544 euros que não 
foram cobrados às pequenas empresas com volume 
de negócios inferior a 150 mil euros.
  Se considerarmos os últimos quatro anos (2014 a 
2017), o total de benefícios fiscais aproxima-se dos 
quatro milhões de euros: 3 milhões 941 mil e 694 
euros. 
  No caso dos contribuintes singulares, de 2014 a 
2017, os benefícios totalizaram 2 milhões 515 mil  e 
418 euros. Para os contribuintes coletivos, os bene-
fícios chegaram a 1 milhão 426 mil e 276 euros.

Valores em impostos que o município 
não cobrou a famílias e empresas

Há outros benefícios à sua espera. Candidate-se
TARIFÁRIOS ESPECIAIS DE ÁGUA. O município criou recentemente tarifários especiais de água, esgotos e resíduos para 
famílias com mais de quatro elementos e para famílias com carência económica comprovada. Se está numa destas situações 
e ainda não o fez, faça a sua candidatura no Balcão Único (Paços do Concelho).

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA. Se está a pensar fazer obras em património localizado numa das Áreas de 
Reabilitação Urbana (Centro Histórico, Bairro 1.º de Maio, Bairro Soeiro Pereira Gomes e Zona da Floresta), aproveite os 
benefícios fiscais oferecidos. Mais informações no edifício técnico da Câmara Municipal de Sines.

€

Em que ponto estão as candidaturas
a fundos europeus

Desde que os primeiros avisos para candidaturas a fundos europeus Portugal 2020 foram abertos, no verão de 
2015, a Câmara Municipal tem trabalhado na obtenção de recursos financeiros para realizar obras e projetos 

fundamentais para Sines. Este era o ponto de situação na primeira quinzena de agosto de 2017.

COM CANDIDATURA 
APROVADA

Requalificação da Praia Grande de Porto Covo
Obra concluída.

Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de 
maio - 1.ª fase
Obra concluída.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da 
Floresta - 1.ª fase
Obra a concluir até ao final de agosto.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da 
Floresta - 2.ª fase
Obra iniciada.

Recuperação e Musealização das Fábricas 
Romanas de Sines
Obra em execução.

Elaboração de cadastro das infraestruturas 
existentes dos sistemas em baixa de 
Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento 
de Águas Residuais (SAR)
Operação em execução.

PEPAL – Programa de Estágios Profissionais 
na Administração Local
Operação concluída.

COM CANDIDATURA 
SUBMETIDA

Reabilitação do Mercado Municipal de Sines
Pretende-se a reabilitação integral do edifício, 
conferindo-lhe novas funções, mantendo a 
componente de mercado, mas também com 
restauração, serviços públicos e comércio. 

Reabilitação da Rua Marquês de Pombal e Pç. 
República - 1.ª fase: Rua Marquês de Pombal
Melhorar a qualidade da Rua Marquês de Pombal 
quanto à mobilidade para todos e, ao mesmo 
tempo, contribuir para uma maior atratividade 
da atividade económica aí instalada. 

Aprender Fora de Portas
Elaborada pelo município de Sines em parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Sines e a 
Escola Secundária Poeta Al Berto. Operação 
composta por um conjunto de ações que visam a 
prevenção do abandono e absentismo e a 
melhoria do sucesso escolar. 

PROJETOS EM CURSO 
(SEM CANDIDATURA 
SUBMETIDA)

Eficiência Energética
Levantamento efetuado em vários edifícios 
municipais.

Observatório do Mar (Armazéns Ribeira Velha)
Programa base em elaboração e projeto de 
arquitetura adjudicado.

Reserva Arqueológica Subaquática
Em fase de definição da solução em terra e dos 
procedimentos quanto à intervenção no mar.

Centro de Dia do Porto Covo
Aguarda aprovação pelo PO Alentejo do 
mapeamento dos equipamentos sociais.

Reabilitação da Escola Básica n.º 2 
Projeto adjudicado. Estudo prévio apresentado.

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da 
Floresta - 3.ª fase
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Estação da Mobilidade
Projeto adjudicado. Aguarda-se entrega do 
estudo prévio.

Estacionamento de apoio ao centro histórico e 
ao mercado (junto à Fripex)
Projeto adjudicado. Estudo prévio em 
reformulação.

Eficiência energética em habitação social
Projeto adjudicado. Estudo prévio em 
reformulação. 

Reabilitação da Praça da República (Rossio)
Projeto adjudicado. Estudo prévio aprovado. 
Aguarda projeto de execução.

Reabilitação do espaço público envolvente do 
Mercado
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Centro Recreativo Sineense
Despachada consulta para a elaboração do 
projeto de alteração.

Reabilitação do Bairro 1.º de maio – 2.ª fase
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e 
aprovado após consulta pública. Aguarda-se 
projeto de execução.

Reabilitação do Parque de Merendas
Projeto concluído.

Reabilitação do edifício dos lavadouros do 
Parque de Merendas
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Reabilitação do Largo da Boavista
Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise.

Rotunda das Escolas (junto à antiga escola n.º 1)

Projeto adjudicado. Estudo prévio recebido e em 
análise. 

Parque Urbano do PP Sul-Nascente
Em fase de consulta para a elaboração do 
projeto.

ORIGEM DOS FUNDOS

A maioria das operações citadas enquadram-se 
em dois planos com montantes de financiamento 
contratados para Sines.

PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento 
de Sines: Cerca de 5 milhões de euros para 
intervenções no espaço público.

Investimentos Territoriais Integrados / CIMAL:
Cerca de 4,5 milhões de euros para património, 
escolas, ação social, eficiência energética, etc.
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e Porto Covo
OBRAS CONCLUÍDAS

OBRAS CONCLUÍDAS

CÂMARA PINTOU IGREJAS MATRIZ E DE N.ª SR.ª DAS SALAS
A Câmara Municipal de Sines interveio na manutenção dos dois principais monumentos religiosos da cidade. 

Na Igreja Matriz, a autarquia pintou as paredes exteriores. Na Igreja de Nossa Senhora das Salas, reparou e caiou as paredes exteriores do edifício, os 

muros que o envolvem e a fonte de D. Betaça. No conjunto, as duas intervenções representaram um investimento de 21 mil euros.

A 1.ª fase da reabilitação do espaço público do Bairro 1.º de Maio está concluída 
e pronta para usufruto da população. A empreitada agora terminada contem-
plou a aplicação de pavimentos semipermeáveis, mobiliário urbano de quali-
dade e mais vegetação com valor ornamental. Um dos destaques da interven-
ção é o novo parque infantil.
  A obra foi um investimento integrado no PEDU - Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano de Sines, cofinanciado em 85% pelo Programa Operacio-
nal Alentejo 2020, no âmbito do programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O investimento aprovado foi de 158 439 €, com uma despesa 
elegível de 157 039 €. A comparticipação FEDER foi de 133 483,15 € e a compar-
ticipação do município foi de 23 555,85 €.

Nota sobre a 2.ª fase da intervenção
A 2.ª fase da reabilitação do Bairro 1.º de Maio já tem o projeto adjudicado. O 
estudo prévio foi recebido e aprovado após consulta à população do bairro. 
Aguarda-se projeto de execução para lançamento do concurso e concretiza-
ção da obra.

Bairro 1.º de Maio ganhou 
nova praça e parque infantil

Primeira fase da reabilitação do bairro está concluída.
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e Porto Covo
OBRAS CONCLUÍDAS

OBRAS CONCLUÍDAS

CÂMARA PINTOU IGREJAS MATRIZ E DE N.ª SR.ª DAS SALAS
A Câmara Municipal de Sines interveio na manutenção dos dois principais monumentos religiosos da cidade. 

Na Igreja Matriz, a autarquia pintou as paredes exteriores. Na Igreja de Nossa Senhora das Salas, reparou e caiou as paredes exteriores do edifício, os 

muros que o envolvem e a fonte de D. Betaça. No conjunto, as duas intervenções representaram um investimento de 21 mil euros.

A 1.ª fase da reabilitação do espaço público do Bairro 1.º de Maio está concluída 
e pronta para usufruto da população. A empreitada agora terminada contem-
plou a aplicação de pavimentos semipermeáveis, mobiliário urbano de quali-
dade e mais vegetação com valor ornamental. Um dos destaques da interven-
ção é o novo parque infantil.
  A obra foi um investimento integrado no PEDU - Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano de Sines, cofinanciado em 85% pelo Programa Operacio-
nal Alentejo 2020, no âmbito do programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O investimento aprovado foi de 158 439 €, com uma despesa 
elegível de 157 039 €. A comparticipação FEDER foi de 133 483,15 € e a compar-
ticipação do município foi de 23 555,85 €.

Nota sobre a 2.ª fase da intervenção
A 2.ª fase da reabilitação do Bairro 1.º de Maio já tem o projeto adjudicado. O 
estudo prévio foi recebido e aprovado após consulta à população do bairro. 
Aguarda-se projeto de execução para lançamento do concurso e concretiza-
ção da obra.

Bairro 1.º de Maio ganhou 
nova praça e parque infantil

Primeira fase da reabilitação do bairro está concluída.
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OBRAS EM CURSO

Obra na Estrada e Rua da Floresta 
liga cidade à frente marítima 

Prossegue a requalificação da principal via da zona norte da cidade.

1.ª FASE
A 1.ª fase da operação de criação de novos canais 
pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada da Flo-
resta, aprovada no PEDU - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano de Sines, tem conclusão 
prevista até ao final de agosto. 
  Esta empreitada englobou a via contígua ao 
recreio da Escola EB 2,3 Vasco da Gama, desde o 
entroncamento da Estrada da Floresta com a Rua 
da Reforma Agrária ao cruzamento da Estrada da 
Floresta com a Estrada da Costa do Norte. Na 
intervenção foram executados os arranjos exterio-
res da zona pedonal (passeios e ciclovia), assim 
como uma rotunda no entroncamento da Estrada 
da Floresta com a Rua da Reforma Agrária.
  O investimento foi cofinanciado em 85% pelo Pro-
grama Operacional Alentejo 2020, no âmbito do 
programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O investimento aprovado foi de 
159 475 €, com uma despesa elegível de 157 675 €. A 
comparticipação FEDER foi de 134 023,75 €.

2.ª FASE

A empreitada que irá continuar até à ZIL 1 a inter-
venção junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama teve, 
entretanto, início. É também um investimento cofi-
nanciado em 85% pelo Programa Operacional 
Alentejo 2020, no âmbito do programa Portugal 
2020, com fundos FEDER / União Europeia. O total 
de investimento é de 382 449,99 €, com uma des-
pesa elegível de 266 192,55 € e comparticipação 
FEDER de 226 263,66 €.

LIGAÇÃO À 
CICLOVIA DA 

FRENTE MARÍTIMA
Quando estiver pronta, a 2.ª fase da requalificação 
da Estrada / Rua da Floresta vai ligar à ciclovia e pas-
seios recentemente concluídos pela Administra-
ção do Porto de Sines, em acordo com a Câmara 
Municipal de Sines, na rua da antiga Condotte e na 
rua do Porto Industrial. 
  A rede de ciclovias da cidade ganha um ramal de 
vários quilómetros no interior da cidade, que ficará 
ligado, sem interrupção, à ciclovia da frente marí-
tima (porto industrial, Costa do Norte, Avenida 
Vasco da Gama).
  O acordo com a APS permitirá a extensão da 
ciclovia até à rotunda do Terminal XXI.

O novo ano letivo começa com um acesso mais seguro à Escola Vasco da Gama 

A 2.ª fase cria novos passeios e espaços verdes até à ZIL 1

Quando chegar à ZIL 1, a obra fica ligada à ciclovia já existente

OBRAS EM CURSO

Rotunda da 
Av. D. Pedro I 
O entroncamento entre a Av. General Humberto 
Delgado e a Av. D. Pedro I, em Sines, está a ser 
transformado numa rotunda. O principal objetivo 
da empreitada, que teve início em julho, é evitar 
que os automobilistas que saem de Sines pela Av. 
General Humberto Delgado tenham de circular a 
rotunda ao fundo da Av. D. Pedro I, junto ao 
cemitério. A intervenção irá também contemplar 
passeios generosos e uma ciclovia que 
futuramente fará a ligação à ciclovia da área 
comercial / Estrada da Floresta. O investimento 
envolvido é de 116 398 euros.

Rua Vidigueira, 
Qt.ª do Meio e 
Courela da Cruz
A obra de requalificação dos espaços exteriores 
de algumas zonas da Rua da Vidigueira, Quinta 
do Meio e Courela da Cruz está em conclusão. A 
empreitada, adjudicada por 154 mil euros, 
divide-se em cinco zonas de intervenção e incide 
maioritariamente na pavimentação de áreas que 
não tinham qualquer pavimento. No limite sul da 
Rua da Vidigueira foi criado um estacionamento. 
Entretanto, avançou o procedimento para uma 
pequena obra que complementa esta 
intervenção: a ligação da Rua da Vidigueira ao B.º 
25 de Abril e a pavimentação da Rua de Nisa.

Fábricas romanas
A Câmara Municipal de Sines está a executar 
obras de recuperação e musealização das 
fábricas romanas do Largo João de Deus, a 
nascente do Castelo. Além de recuperar as 
fábricas, a autarquia está também a musealizar o 
sítio, com uma solução arquitetónica que recria a 
volumetria da estrutura original e evoca os 
recursos marinhos que ali eram preparados.
  A recuperação e musealização das fábricas 
romanas é um investimento de 170 mil euros, 
cofinanciado em 85% com fundos FEDER / União 
Europeia, no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 do Portugal 2020. À autarquia cabe  
a participação nacional, no valor de 25 500 euros.
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OBRAS EM CURSO

Obra na Estrada e Rua da Floresta 
liga cidade à frente marítima 

Prossegue a requalificação da principal via da zona norte da cidade.

1.ª FASE
A 1.ª fase da operação de criação de novos canais 
pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada da Flo-
resta, aprovada no PEDU - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano de Sines, tem conclusão 
prevista até ao final de agosto. 
  Esta empreitada englobou a via contígua ao 
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OBRAS EM CURSO
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OBRAS EM CURSO

Bairro do Farol 
e ZIL 1
A Câmara Municipal de Sines está a executar uma 
empreitada para resolver os problemas 
existentes nos pavimentos e rede de esgotos do 
Bairro do Farol e da ZIL 1. Além da resolução das 
deficiências nos pavimentos e na drenagem de 
águas pluviais, será enterrada a rede de 
telecomunicações e a parte da rede elétrica que 
ainda se encontra aérea. A empreitada é um 
investimento de 328 483 euros.

Rua D da ZIL 2
Está a decorrer a requalificação da parte da Rua 
D da ZIL 2 situada entre a Rua 1 e a Rua 3, uma 
das zonas de maior circulação da zona industrial. 
O principal objetivo é melhorar as condições de 
circulação dos peões e facilitar o estacionamento 
automóvel numa área de intensa atividade 
económica. A intervenção vai também permitir 
que todas as infraestruturas de telecomunicações 
passem a ser subterrâneas, possibilitando a 
retirada dos cabos aéreos existentes. É um 
investimento de 246 281 euros.

OBRAS ADJUDICADAS 
(A INICIAR)

Reabilitação do Espaço Sénior do Jardim das Descobertas
Reformulação das instalações sanitárias e substituição da cobertura do 
edifício. 

Reabilitação da cobertura das oficinas dos Serviços Urbanos do 
Município de Sines 
Reparação de guarda-fogo e substituição de telhas.

Repavimentação do Caminho Municipal 1109
Ver coluna ao lado.

OBRAS EM FASE DE 
CONCURSO DA EMPREITADA

§  Obras de urbanização no lote 220 do art.º 47.º em Porto Covo
§  Execução de arruamentos na zona da Charnequinha em Porto Covo
§  Execução da rede de abastecimento de água do lugar da 
Estebeirinha

Serviços urbanos

Câmara investe na renovação 
da frota e do parque de máquinas

A Câmara Municipal de Sines está a concretizar um 
plano de investimentos para renovação do seu par-
que de máquinas e viaturas. O objetivo é melhorar 
o serviço prestado ao público em áreas como a 
recolha de resíduos, o tratamento dos espaços ver-
des, a limpeza urbana e o transporte escolar.
   Durante o mês de agosto entra ao serviço a nova 
varredora, lavadora e aspiradora urbana do muni-
cípio, uma aquisição no valor de 134 mil euros.
  Outro investimento contratualizado é uma nova 
viatura pesada de recolha de resíduos, com um 
custo de 205 mil euros.
  Foi também contratualizada a aquisição de três 
mini-autocarros de 23 lugares para transporte 
escolar (227 mil euros) e de um autocarro de 34 
lugares (121 mil euros).
   A aquisição de um equipamento para monda tér-
mica custou 26 mil euros.
  Os investimentos já contratualizados na renova-
ção do parque de máquinas e dos veículos de trans-
porte de passageiros totalizam 713 mil euros.
   Está em fase de procedimento a aquisição de 
uma retroescavadora e de uma mini-carregadora.

Cadastro das infraestruturas 
de água e esgotos teve início

A Câmara Municipal de Sines iniciou em julho os trabalhos da operação de cadastro das infraestruturas exis-
tentes dos sistemas em baixa de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.
  A operação vai permitir obter informação fiável sobre todas estas infraestruturas. Com essa informação 
sistematizada será construída uma ferramenta SIG para ajudar à tomada de decisões sobre o planeamen-
to, gestão e manutenção das infraestruturas, como seja de avarias, construção, renovação e reabilitação 
dos seus componentes (condutas e coletores, ramais, órgãos, etc.).
  A operação representa um investimento elegível de 214 500 euros, cofinanciado à taxa de 85% por verbas 
do Fundo de Coesão da União Europeia, no âmbito do POSEUR / Portugal 2020.
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> Repavimentação do Caminho Municipal 1109 (S. Torpes - Porto Covo)

A Câmara Municipal de Sines aprovou, na sua reunião de 21 de agosto, a 
adjudicação da empreitada de repavimentação do Caminho Municipal 1109, 
estrada entre S. Torpes (desde o cruzamento da EDP) e a entrada de Porto Covo 
(início da Rua do Mar). Este projeto tem como objetivo a requalificação da via 
tendo em vista a uniformização das suas principais características (geométricas, 
pavimento, drenagem, sinalização e segurança), garantindo assim em todas elas 
a circulação dos veículos em condições de comodidade e segurança. O 
investimento envolvido é de 307 mil e 332 euros.

VARREDORA, LAVADORA E ASPIRADORA URBANA

IMAGEM DO NOVO AUTOCARRO DE 34 LUGARES
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A 25 de março de 2015, a Câmara promoveu uma 
sessão pública sobre os MAUS CHEIROS com a 
participação dos representantes de todas as 
principais empresas do concelho. 

A 28 de março de 2015, foi inaugurado o 
CENTRO DE DINAMIZAÇÃO DA 
INTERCULTURALIDADE E APOIO 
COMUNITÁRIO, projeto da Associação Cabo-
verdiana, apoiado pela Câmara.

No final de março de 2015, foram retiradas 8 
toneladas de lixo da PRAIA DA COSTA DO 
NORTE, a primeira de várias ações deste tipo 
realizadas nas praias do concelho.

Entre 1 e 3 de maio de 2015, a FINAL FOUR DA 
TAÇA DE PORTUGAL DE FUTSAL encheu o 
Pavilhão Multiusos. Com mais de 2,5 milhões de 
telespectadores, tornou-se a competição 
desportiva de maior projeção realizada em Sines. 

Na primavera de 2015, foi concluída a 
requalificação do LARGO DE S. SEBASTIÃO, 
melhorando as condições de circulação pedonal e 
automóvel na zona.

A 24 de junho de 2015, a nova VARIANTE DO 
EX-IP8 abriu à circulação automóvel, desviando 
trânsito de pesados da entrada da cidade e 
facilitando o acesso à ZIL 2.

Em julho de 2015, a Câmara concretizou o 
pagamento antecipado do EMPRÉSTIMO 
PAEL, poupando em encargos com juros e 
prevenindo a aplicação de multas em caso de 
incumprimento.

No verão de 2015, fruto de um protocolo entre a 
Câmara e o Exército Português, vários 
CAMINHOS RURAIS foram recuperados. 

Depois de tratados de todos os procedimentos, 
ajustes e certificações necessários para garantir a 
sua segurança, o ELEVADOR DOS PENEDOS 
DA ÍNDIA abriu ao público em setembro de 
2015.

Ao longo de 2015, a autarquia realizou diversas 
MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTOS. 
Novos sumidouros de águas pluviais no centro 
histórico e renovação da maior estação 
elevatória da cidade foram duas delas.

A 12 de janeiro de 2016, em parceria com 
associação 4 Patas, realizou-se a primeira 
campanha de esterilização de felinos, uma de 
várias ações desenvolvidas em torno da questão 
dos ANIMAIS DE COMPANHIA.

2014-2017

40 momentos 
de 4 anos de atividade

Na última publicação municipal do atual ciclo de gestão, recordamos 40 
momentos que marcaram a ação da autarquia de 2014 a 2017.

A 10 de março de 2014, foi assinado o acordo de 
GEMINAÇÃO COM PEMBA, numa visita que 
levou um grupo de empresários de Sines para 
estabelecimento de contactos de negócio em 
Moçambique.

A 12 de junho de 2014, o Pavilhão Multiusos 
recebeu a primeira edição do novo modelo de 
FESTA FINAL DO 1.º CICLO E PRÉ-
ESCOLAR.

A 12 de julho de 2014, abriu ao público mais uma 
edição das TASQUINHAS, com um novo 
modelo mais confortável e funcional de 
organização do espaço.

Depois de quatro anos de ausência, a 18 de julho 
de 2014, o FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 
estava de volta a Porto Covo. 

A 24 de outubro de 2014, o novo CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE foi instalado 
como fórum de discussão das questões 
relacionadas com a política de juventude.

No Natal de 2014, as FEIRAS TEMÁTICAS 
consolidaram o seu novo modelo: dois largos 
(Largo Poeta Bocage e Praça Tomás Ribeiro), dois 
dias (um fim de semana) e maior investimento 
em animação e decoração.

A 31 de dezembro de 2014, o 
ENDIVIDAMENTO do município atingiu o valor 
mais baixo desde 2004. A tendência de descida 
manteve-se nos anos seguintes.

No início de 2015, a Câmara Municipal trabalhava 
na conclusão das infraestruturas elétricas e de 
esgotos do PAVILHÃO MULTIUSOS.
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No final de 2016, a Câmara Municipal reparou os 
VIADUTOS da Estrada da Costa do Norte e da 
Rua Marquês de Pombal, melhorando as suas 
condições de segurança.

No início de 2017, o TRIBUNAL DE SINES 
reabriu, depois da luta da autarquia para que tal 
acontecesse e do seu apoio em recursos 
humanos ao reinício do funcionamento.

Em março de 2017, a Câmara e a Assembleia 
tomaram posição contra a EXPLORAÇÃO DE 
HIDROCARBONETOS na Bacia do Alentejo, 
pelos riscos que acarreta para a orla costeira.

A 27 de março de 2017, no âmbito do programa 
Pólis, com comparticipação da Câmara, foi 
inaugurada a REQUALIFICAÇÃO DO 
PORTINHO DE PORTO COVO, com 
consolidação da arriba e arranjos exteriores.

Na primavera de 2017, foi concluída a 1.ª fase da 
renovação dos PARQUES INFANTIS de Sines e 
Porto Covo, tornando-os mais seguros para as 
brincadeiras das crianças.

A 22 de abril de 2017, foi inaugurada a exposição 
SinesCópio 360º, que apresentou ao público dois 
documentos decisivos para o futuro da cidade: 
PLANO DE MOBILIDADE e CARTA DE 
QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.

Entre 28 de abril e 1 de maio de 2017, Sines 
recebeu o SINES TALL SHIPS FESTIVAL,  
evento náutico de dimensão internacional, que 
trouxe à cidade mais de 100 mil visitantes. 

Concluídas as obras de reabilitação do edifício 
dos Paços do Concelho, o novo BALCÃO ÚNICO 
do município foi inaugurado a 3 de maio de 2017, 
melhorando o atendimento ao público. 

No dia 8 de junho de 2017, foi inaugurado o 
NOVO CENTRO DE SAÚDE DE SINES, com o 
apoio da Câmara na execução dos acessos, entre 
muitos outros apoios e reivindicações, ao longo 
de décadas de luta.

A 16 de junho de 2017, foi inaugurada a 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA GRANDE DE 
PORTO COVO, com melhores condições para 
peões, ciclistas e automobilistas.

Em agosto de 2017, a 1.ª fase da 
REABILITAÇÃO DO BAIRRO 1.º DE MAIO 
estava concluída e pronta para usufruto da 
população.

A 20 de janeiro de 2016, abriu ao público a 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA 
SAMOUQUEIRA, realizada no âmbito do 
programa Pólis, com a comparticipação da 
Câmara.

A 21 de fevereiro de 2016, foi inaugurada uma 
nova ambulância de emergência de última 
geração, um exemplo dos vários apoios da 
Câmara aos BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS.

No primeiro semestre de 2016, a Câmara renovou 
a SINALIZAÇÃO HORIZONTAL na cidade e 
em Porto Covo.

Em abril de 2016, a CASA DE VELÓRIO DE 
PORTO COVO entrou ao serviço da população, 
uma obra da Junta de Freguesia, com o apoio da 
Câmara.

Na noite de 24 de abril de 2016, as 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 
reganharam um cunho popular, com a estreia do 
filme “Mar de Sines”, concerto e fogo de artifício 
no Castelo.

A 31 de maio de 2016, o presidente da Câmara 
assinou o contrato do PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, que 
garantiu 5 milhões de euros para investimento no 
espaço público e mobilidade de Sines.

A 25 de junho de 2016, o concerto de Cuca 
Roseta, no Castelo, iniciou um reforço da aposta 
na ANIMAÇÃO DE VERÃO no concelho, que 
culminou, em 2017, com o apoio à edição mais 
forte de sempre das Festas de Porto Covo.

A 19 de julho de 2016, a exposição MEMÓRIAS 
DA PRAIA DE S. TORPES, apoiada pelo 
programa Tradições da EDP, foi inaugurada no 
Mosteiro dos Jerónimos. Seria visitada por cerca 
de 80 mil pessoas.

Com o concerto de Ana Moura, a 10 de setembro 
de 2016, o PAVILHÃO MULTIUSOS mostrou a 
sua capacidade para receber grandes concertos.

Em setembro de 2016, o filme MAR DE SINES, 
sobre a comunidade piscatória local, recebeu o 
prémio de melhor filme etnográfico num festival 
no Brasil. O filme seria selecionado para dezenas 
de festivais e visto por espectadores de 11 países.
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No final de 2016, a Câmara Municipal reparou os 
VIADUTOS da Estrada da Costa do Norte e da 
Rua Marquês de Pombal, melhorando as suas 
condições de segurança.

No início de 2017, o TRIBUNAL DE SINES 
reabriu, depois da luta da autarquia para que tal 
acontecesse e do seu apoio em recursos 
humanos ao reinício do funcionamento.

Em março de 2017, a Câmara e a Assembleia 
tomaram posição contra a EXPLORAÇÃO DE 
HIDROCARBONETOS na Bacia do Alentejo, 
pelos riscos que acarreta para a orla costeira.

A 27 de março de 2017, no âmbito do programa 
Pólis, com comparticipação da Câmara, foi 
inaugurada a REQUALIFICAÇÃO DO 
PORTINHO DE PORTO COVO, com 
consolidação da arriba e arranjos exteriores.

Na primavera de 2017, foi concluída a 1.ª fase da 
renovação dos PARQUES INFANTIS de Sines e 
Porto Covo, tornando-os mais seguros para as 
brincadeiras das crianças.

A 22 de abril de 2017, foi inaugurada a exposição 
SinesCópio 360º, que apresentou ao público dois 
documentos decisivos para o futuro da cidade: 
PLANO DE MOBILIDADE e CARTA DE 
QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.

Entre 28 de abril e 1 de maio de 2017, Sines 
recebeu o SINES TALL SHIPS FESTIVAL,  
evento náutico de dimensão internacional, que 
trouxe à cidade mais de 100 mil visitantes. 

Concluídas as obras de reabilitação do edifício 
dos Paços do Concelho, o novo BALCÃO ÚNICO 
do município foi inaugurado a 3 de maio de 2017, 
melhorando o atendimento ao público. 

No dia 8 de junho de 2017, foi inaugurado o 
NOVO CENTRO DE SAÚDE DE SINES, com o 
apoio da Câmara na execução dos acessos, entre 
muitos outros apoios e reivindicações, ao longo 
de décadas de luta.

A 16 de junho de 2017, foi inaugurada a 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA GRANDE DE 
PORTO COVO, com melhores condições para 
peões, ciclistas e automobilistas.

Em agosto de 2017, a 1.ª fase da 
REABILITAÇÃO DO BAIRRO 1.º DE MAIO 
estava concluída e pronta para usufruto da 
população.

A 20 de janeiro de 2016, abriu ao público a 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA 
SAMOUQUEIRA, realizada no âmbito do 
programa Pólis, com a comparticipação da 
Câmara.

A 21 de fevereiro de 2016, foi inaugurada uma 
nova ambulância de emergência de última 
geração, um exemplo dos vários apoios da 
Câmara aos BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS.

No primeiro semestre de 2016, a Câmara renovou 
a SINALIZAÇÃO HORIZONTAL na cidade e 
em Porto Covo.

Em abril de 2016, a CASA DE VELÓRIO DE 
PORTO COVO entrou ao serviço da população, 
uma obra da Junta de Freguesia, com o apoio da 
Câmara.

Na noite de 24 de abril de 2016, as 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 
reganharam um cunho popular, com a estreia do 
filme “Mar de Sines”, concerto e fogo de artifício 
no Castelo.

A 31 de maio de 2016, o presidente da Câmara 
assinou o contrato do PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, que 
garantiu 5 milhões de euros para investimento no 
espaço público e mobilidade de Sines.

A 25 de junho de 2016, o concerto de Cuca 
Roseta, no Castelo, iniciou um reforço da aposta 
na ANIMAÇÃO DE VERÃO no concelho, que 
culminou, em 2017, com o apoio à edição mais 
forte de sempre das Festas de Porto Covo.

A 19 de julho de 2016, a exposição MEMÓRIAS 
DA PRAIA DE S. TORPES, apoiada pelo 
programa Tradições da EDP, foi inaugurada no 
Mosteiro dos Jerónimos. Seria visitada por cerca 
de 80 mil pessoas.

Com o concerto de Ana Moura, a 10 de setembro 
de 2016, o PAVILHÃO MULTIUSOS mostrou a 
sua capacidade para receber grandes concertos.

Em setembro de 2016, o filme MAR DE SINES, 
sobre a comunidade piscatória local, recebeu o 
prémio de melhor filme etnográfico num festival 
no Brasil. O filme seria selecionado para dezenas 
de festivais e visto por espectadores de 11 países.
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Crianças e jovens

Férias Ativas e programa Mãos à Obra 
ocuparam os mais novos no verão

A Câmara Municipal de Sines promoveu iniciativas 
para a ocupação das crianças e jovens no início das 
férias de verão – apoiando as crianças e jovens, 
mas também as suas famílias, que na sua maioria 
ainda estavam a trabalhar.
   A Férias Ativas, uma iniciativa já clássica da oferta 
da autarquia, realizou-se entre 26 de junho e 7 de 
julho, com a participação de cerca de 250 crianças 
entre os 6 e os 14 anos. O programa de ocupação, 

desenhado por técnicos da autarquia, incluiu ativi-
dades de desporto, cultura, ateliês artísticos e 
ambientais, jogos aquáticos e praia. A acompa-
nhar as crianças estiveram jovens voluntários, com 
idades entre os 15 e os 21 anos.
  Outra iniciativa de ocupação dos jovens no início 
do verão foi uma novidade: a primeira edição do 
programa Mãos à Obra, que recuperou o espírito 
dos antigos OTJ. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Valor mínimo
Valor  

máximo
Agendadas Realizadas

Controlo Rotina 1

Escherichia coli (E. coli) -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 14 14 100

Bactérias coliformes -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 14 14 100

Desinfetante residual -  mg/L Cl2 --- 0,10 0,71 3 82 14 17 121

Controlo Rotina 2

Número de colónias a 22 ºC -  UFC/ml 0 0 0 0 100 5 5 100

Número de colónias a 37 ºC -  UFC/ml 0 0 0 0 100 5 5 100

Condutividade -  uS/cm 20ºC 2500 304 732 0 100 5 5 100

pH -  E. Sorensen >= 6,5 e <= 9 6,6 (22ºC)  7,8 (21 ºC) 0 100 5 5 100

Manganês -  ug/l Mn 50 < 15 (LQ) 24 0 100 5 5 100

Nitratos -  mg/l NO3 50 < 5,0 (LQ) 13 0 100 5 6 120

Oxidabilidade -  mg/l O2 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 5 5 100

Cheiro a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 5 5 100

Sabor a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 5 5 100

Turvação -  UNT 4 < 0,26 (LQ) 1,7 0 100 5 5 100

Cor -  mg/l Pt/Co 20 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 100 5 5 100

Azoto amoniacal -  mg/l NH4 0,5 < 0,05 (LQ) < 0,05 (LQ) 0 100 5 5 100

Controlo Inspeção

Alumínio -  µg/L Al 200 < 30 (LQ) < 30 (LQ) 0 100 1 1 100

1,2 – dicloroetano -  µg/L 3 < 0,75 (LQ) < 0,75 (LQ) 0 100 1 1 100

Antimónio -  µg/L Sb 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Arsénio -  µg/L As 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzeno -  µg/L 1 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno -  µg/L 0,01 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) 0 100 1 1 100

Boro -  mg/L B 1 < 0,25 (LQ) < 0,25 (LQ) 0 100 1 1 100

Bromatos -  µg/L BrO3 10 < 6,0 (LQ) < 6,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cádmio -  µg/L Cd 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cálcio -  mg/L Ca - 26 26 0 100 1 1 100

Chumbo -  µg/L Pb 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cianetos -  µg/L CN 50 < 12 (LQ) < 12 (LQ) 0 100 1 1 100

Cloretos -  mg/L Cl 250 79 79 0 100 1 1 100

Clostridium perfringens -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1 1 100

Cobre -  mg/L Cu 2 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 100 1 1 100

Crómio -  µg/L Cr 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 100 1 1 100

Dureza total -  mg/L CaCO3 - 2,8e+2 2,8e+2 0 100 1 1 100

Enterococos -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1 1 100

Ferro -  µg/L Fe 200 23 23 0 100 1 1 100

Fluoretos -  mg/L F 1,5 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(b)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(ghi)perileno -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(k)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Total  -  µg/L 0,1 < 0,08 (LQ) < 0,08 (LQ) 0 100 1 1 100

Magnésio -  mg/L Mg - 51 51 0 100 1 1 100

Mercúrio -  µg/L Hg 1 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 100 1 1 100

Níquel -  µg/L Ni 20 < 6,0 (LQ) < 6,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Nitritos -  mg/L NO2 0,5 < 0,03 (LQ) < 0,03 (LQ) 0 100 1 1 100

Radão -  Bq/L 500 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 100 1 1 100

Alfa total -  Bq/L 0,1 < 0,04 (LQ) < 0,04 (LQ) 0 100 1 1 100

Beta total -  Bq/L 1 0,11 0,11 0 100 1 1 100

Dose Indicativa Total - mSv 0,1 < 0,1 0 100 1 1 100

Selénio -  µg/L Se 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Sódio -  mg/L Na 200 46 46 0 100 1 1 100

Sulfatos -  mg/L SO4 250 21 21 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno e tricloroeteno -  µg/L 10 < 0,30 (LQ) < 0,30 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Bromodiclorometano (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Bromofórmio (ALS) -  µg/L - 3,8 3,8 0 100 1 1 100

THM - Clorofórmio (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Dibromoclorometano (ALS) -  µg/L - 0,69 0,69 0 100 1 1 100

Tricloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

Trihalometanos -  µg/L 100 4,5 4,5 0 100 1 1 100

Sines, 24 de julho de 2017                                         O Presidente da Câmara               

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

2º TRIMESTRE 2017

 01 abril a 30 junho

N.º Análises PCQA

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Concelho Sines                                                                                                                                                                                                  

NOTA 2: Parâmetro (conserva�vo) analisado pela en�dade gestora em alta (Águas de Santo André): Nitratos

NOTA 3: Informação complementar rela�va à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correc�vas): Nas situações em que a responsabilidade era 

imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

N.º de Análises 

superiores ao VP

Os resultados analí�cos demonstram que a água distribuída no Concelho de Sines, neste trimestre, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 306/2007, de 27 de Agosto, excepto aos parâmetros "Desinfetante Residual" determinados em três amostragens. Estas análises foram repe�das de imediato, tendo os resultados 

evidenciado o valor "em conformidade" de acordo com o Decreto Lei referenciado, pelo que se considera que a água fornecida é de boa qualidade.

% Cumprimento 

do VP

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

DO CONCELHO DE SINES

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da 

rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos % de 

Análises 

realizadas

Parâmetros (unidades)

Valor Paramétrico 

(VP) fixado no DL 

306/2007

 EDITAL n.º  73 /2017

A Câmara Municipal de Sines, a Rede Social e a Missão Coragem 
colaboraram com a Associação Coração Delta numa recolha de 
produtos de higiene pessoal para idosos do concelho. Os kits de 
produtos foram entregues a 80 idosos ao longo de junho e julho.
  A iniciativa da campanha, designada “É Tempo de Ajudar”, par-
tiu da Associação Coração Delta. A fase de recolha de produtos 
decorreu em novembro de 2016, no Intermarché de Sines.
  A Câmara Municipal de Sines organizou um grupo de 45 volun-
tários, constituído por elementos da Missão Coragem, alunos do 
Programa Desporto é Vida e voluntários dos espaços seniores.
  Os oitenta beneficiários foram selecionados em conjunto com 
os parceiros locais – designadamente, Santa Casa da Misericór-
dia, "A Gralha" e Centro de Saúde de Sines –  através da Rede 
Social de Sines.
  Os kits, organizados pela Câmara, incluíram creme hidratante, 
óleo de amêndoas doces, champô, sabonete, gel de banho, 
desodorizante, pasta de dentes, escovas de dentes e soro fisio-
lógico.

  O programa decorreu nos serviços municipais, em 
períodos de 4 horas, ao longo de 10 dias. Cada um 
dos 48 participantes, com idades entre os 15 e os 25 
anos, recebeu 100 euros e acompanhamento téc-
nico pela Câmara Municipal de Sines. 
  O objetivo da iniciativa foi promover o contacto 
direto com a vida ativa, o desempenho de ativida-
des socialmente úteis, a aquisição de conhecimen-
tos técnicos especializados e a formação cívica.

80 idosos receberam kits de higiene pessoal
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EDITAL N.º 78/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que em reunião 
extraordinária de 22 de junho de 2017, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas reque-
rido pela Academia de Ginástica de Sines;
- Aprovada a avaliação da Fração F, Rua do Bairro Marítimo, 
n.º 16 – 1.º Esq.º, em Sines, e a sua respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na Rua da Vidiguei-
ra, n.º 1, em Sines, e a sua respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na Rua da Vidigueira 
n.º 5, em Sines, e sua respetiva alienação;
- Aprovada a proposta de minuta de protocolo a celebrar com 
a Associação Resgate para vigilância de 3 praias do concelho, 
época balnear 2017.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-17

EDITAL N.º 79/2017
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 06 de julho, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas reque-
rido por Vespa Clube;
- Aprovada a avaliação do terreno no Bairro Amílcar Cabral, 
Rua 3, lote 15, em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Amílcar 
Cabral, Rua 3, lote n.º 9 (atual Rua Eugénio de Paula Tavares 
n.º 2), em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Operário, 
lote n.º 26, em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na ZIL 1, lote 42, em 
Sines, e respetiva alienação.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 80/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em reunião de 
câmara extraordinária de 14 de julho, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas reque-
rida por Vespas Clube;
- Aprovada a avaliação do Terreno no Bairro Amílcar Cabral, 
Rua 3, lote 15, em Sines;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Amílcar 
Cabral, Rua 3, lote n.º 9 (atual Rua Eugénio de P aula Tavares 
n.º 2), em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Operário, 
lote n.º 26, em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na ZIL 1, lote 42, em 
Sines, e respetiva alienação.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 81/2017
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, na reunião de 
Câmara Pública de 20 de julho de 2017, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas refe-
rente à colocação de pendões, requerido por Cosfemar – 
Comissão de Festas de Santa Maria – Ermidas Sado;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de taxas refe-
rente às licenças de ruído, requerido pela Associação de Dan-
ças Recreativa Sineense;
- Aprova proposta de preços de venda de material de mer-
chandising – Festival Músicas do Mundo 2017;
- Aprovada proposta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e a Federação Portuguesa de Basquetebol, 
com a vista à realização dos jogos entre a seleção portuguesa 
e a seleção da Bulgária e da Supertaça Seniores Masculinos;
- Aprovado projeto de Requalificação da Rua Marquês de Pom-
bal, em Sines;
- Aprovado estudo prévio da Requalificação do Bairro 1º de 
maio – 2ª fase.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 82/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em reunião de 
câmara Extraordinária de 28 de julho de 2017, foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a proposta de programa de Educação Ambiental 
para o ano letivo 2017/2018;
- Aprovada a avaliação das benfeitorias realizadas no lote n.º 5 
da ZIL III, em Sines – Rua 1 n.º 16 e do respetivo terreno, bem 
como a sua alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno sito na ZIL I, lote 58, em 
Sines, bem como a sua respetiva alienação;
- Aprovada proposta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e a Association Les Films de La Cignone, 
cujo objetivo é a produção de três documentários sobre Sines 
e onde é formalizada a atribuição de um apoio financeiro de 
5.000,00 € (cinco mil euros);
- No âmbito do Associativismo 2017, foram aprovados os 
seguintes apoios a Associações / Entidades do Concelho de 
Sines:
Proteção Civil
- Assoc. Bombeiros Voluntários de Sines – 90.000,00 €;
Culturais/Recreativas
- Arte Velha – Associação de Artesãos  – 1.500,00 €
- Centro Cultural Emmerico Nunes – 6.000,00 €
- SMURSS – 4.500,00 €
- Associação Cabo-Verdiana de Sines e SC- 8.000,00 €

- Skalabá Tuka – 1.500,00 €
Sociais
- Cáritas Paroquial de Sines – 2.000,00 €
- Cercisiago – 7.000,00 €
- Missão Coragem - 1.000,00 €
- Associação Sines Solidária – 1.000,00 €
- Associação 4 Patas – 3.000,00 €
- Associação – A GRALHA - 7.000,00 €
- Associação de Moradores do Casoto – 1.000,00 €
- Associação Moradores da Sonega - 3.000,00 €
- Associação de Moradores da Baixa de São Pedro – 1.000,00 €

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 84/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em reunião de 
Câmara Ordinária de 03 de agosto de 2017, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de preços de venda de material de Mer-
chandising – Festival Músicas do Mundo 2017;
- Aprovada a avaliação dos lotes 6 e 7 do Lot. Municipal dos 
Pré-Fabricados da Rua da Floresta e a sua respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação da fração L da Rua da Floresta n.º 29-C 
– 3º Esq.º e a sua respetiva alienação.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

INFORMAÇÃO OFICIAL

Análises revelam boa qualidade da água de Sines | Relativamente ao segundo trimestre de 2017, conclui-se que, num plano com 
14 amostras na torneira do consumidor, 97,97% das 145 análises efetuadas apresentaram resultados conformes à legislação em 
vigor. A monitorização dos processos de tratamento e da qualidade da água distribuída em Sines em 2017 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). Caso se verifiquem situações de incumprimento, a Câmara Municipal de 
Sines presta ao munícipe todo o acompanhamento e esclarecimentos necessários.



Crianças e jovens

Férias Ativas e programa Mãos à Obra 
ocuparam os mais novos no verão

A Câmara Municipal de Sines promoveu iniciativas 
para a ocupação das crianças e jovens no início das 
férias de verão – apoiando as crianças e jovens, 
mas também as suas famílias, que na sua maioria 
ainda estavam a trabalhar.
   A Férias Ativas, uma iniciativa já clássica da oferta 
da autarquia, realizou-se entre 26 de junho e 7 de 
julho, com a participação de cerca de 250 crianças 
entre os 6 e os 14 anos. O programa de ocupação, 

desenhado por técnicos da autarquia, incluiu ativi-
dades de desporto, cultura, ateliês artísticos e 
ambientais, jogos aquáticos e praia. A acompa-
nhar as crianças estiveram jovens voluntários, com 
idades entre os 15 e os 21 anos.
  Outra iniciativa de ocupação dos jovens no início 
do verão foi uma novidade: a primeira edição do 
programa Mãos à Obra, que recuperou o espírito 
dos antigos OTJ. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Valor mínimo
Valor  

máximo
Agendadas Realizadas

Controlo Rotina 1

Escherichia coli (E. coli) -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 14 14 100

Bactérias coliformes -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 14 14 100

Desinfetante residual -  mg/L Cl2 --- 0,10 0,71 3 82 14 17 121

Controlo Rotina 2

Número de colónias a 22 ºC -  UFC/ml 0 0 0 0 100 5 5 100

Número de colónias a 37 ºC -  UFC/ml 0 0 0 0 100 5 5 100

Condutividade -  uS/cm 20ºC 2500 304 732 0 100 5 5 100

pH -  E. Sorensen >= 6,5 e <= 9 6,6 (22ºC)  7,8 (21 ºC) 0 100 5 5 100

Manganês -  ug/l Mn 50 < 15 (LQ) 24 0 100 5 5 100

Nitratos -  mg/l NO3 50 < 5,0 (LQ) 13 0 100 5 6 120

Oxidabilidade -  mg/l O2 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 5 5 100

Cheiro a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 5 5 100

Sabor a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 5 5 100

Turvação -  UNT 4 < 0,26 (LQ) 1,7 0 100 5 5 100

Cor -  mg/l Pt/Co 20 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 100 5 5 100

Azoto amoniacal -  mg/l NH4 0,5 < 0,05 (LQ) < 0,05 (LQ) 0 100 5 5 100

Controlo Inspeção

Alumínio -  µg/L Al 200 < 30 (LQ) < 30 (LQ) 0 100 1 1 100

1,2 – dicloroetano -  µg/L 3 < 0,75 (LQ) < 0,75 (LQ) 0 100 1 1 100

Antimónio -  µg/L Sb 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Arsénio -  µg/L As 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzeno -  µg/L 1 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno -  µg/L 0,01 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) 0 100 1 1 100

Boro -  mg/L B 1 < 0,25 (LQ) < 0,25 (LQ) 0 100 1 1 100

Bromatos -  µg/L BrO3 10 < 6,0 (LQ) < 6,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cádmio -  µg/L Cd 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cálcio -  mg/L Ca - 26 26 0 100 1 1 100

Chumbo -  µg/L Pb 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cianetos -  µg/L CN 50 < 12 (LQ) < 12 (LQ) 0 100 1 1 100

Cloretos -  mg/L Cl 250 79 79 0 100 1 1 100

Clostridium perfringens -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1 1 100

Cobre -  mg/L Cu 2 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 100 1 1 100

Crómio -  µg/L Cr 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 100 1 1 100

Dureza total -  mg/L CaCO3 - 2,8e+2 2,8e+2 0 100 1 1 100

Enterococos -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1 1 100

Ferro -  µg/L Fe 200 23 23 0 100 1 1 100

Fluoretos -  mg/L F 1,5 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(b)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(ghi)perileno -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(k)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Total  -  µg/L 0,1 < 0,08 (LQ) < 0,08 (LQ) 0 100 1 1 100

Magnésio -  mg/L Mg - 51 51 0 100 1 1 100

Mercúrio -  µg/L Hg 1 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 100 1 1 100

Níquel -  µg/L Ni 20 < 6,0 (LQ) < 6,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Nitritos -  mg/L NO2 0,5 < 0,03 (LQ) < 0,03 (LQ) 0 100 1 1 100

Radão -  Bq/L 500 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 100 1 1 100

Alfa total -  Bq/L 0,1 < 0,04 (LQ) < 0,04 (LQ) 0 100 1 1 100

Beta total -  Bq/L 1 0,11 0,11 0 100 1 1 100

Dose Indicativa Total - mSv 0,1 < 0,1 0 100 1 1 100

Selénio -  µg/L Se 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Sódio -  mg/L Na 200 46 46 0 100 1 1 100

Sulfatos -  mg/L SO4 250 21 21 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno e tricloroeteno -  µg/L 10 < 0,30 (LQ) < 0,30 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Bromodiclorometano (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Bromofórmio (ALS) -  µg/L - 3,8 3,8 0 100 1 1 100

THM - Clorofórmio (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Dibromoclorometano (ALS) -  µg/L - 0,69 0,69 0 100 1 1 100

Tricloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

Trihalometanos -  µg/L 100 4,5 4,5 0 100 1 1 100

Sines, 24 de julho de 2017                                         O Presidente da Câmara               

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

2º TRIMESTRE 2017

 01 abril a 30 junho

N.º Análises PCQA

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Concelho Sines                                                                                                                                                                                                  

NOTA 2: Parâmetro (conserva�vo) analisado pela en�dade gestora em alta (Águas de Santo André): Nitratos

NOTA 3: Informação complementar rela�va à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correc�vas): Nas situações em que a responsabilidade era 

imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

N.º de Análises 

superiores ao VP

Os resultados analí�cos demonstram que a água distribuída no Concelho de Sines, neste trimestre, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 306/2007, de 27 de Agosto, excepto aos parâmetros "Desinfetante Residual" determinados em três amostragens. Estas análises foram repe�das de imediato, tendo os resultados 

evidenciado o valor "em conformidade" de acordo com o Decreto Lei referenciado, pelo que se considera que a água fornecida é de boa qualidade.

% Cumprimento 

do VP

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

DO CONCELHO DE SINES

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da 

rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos % de 

Análises 

realizadas

Parâmetros (unidades)

Valor Paramétrico 

(VP) fixado no DL 

306/2007

 EDITAL n.º  73 /2017

A Câmara Municipal de Sines, a Rede Social e a Missão Coragem 
colaboraram com a Associação Coração Delta numa recolha de 
produtos de higiene pessoal para idosos do concelho. Os kits de 
produtos foram entregues a 80 idosos ao longo de junho e julho.
  A iniciativa da campanha, designada “É Tempo de Ajudar”, par-
tiu da Associação Coração Delta. A fase de recolha de produtos 
decorreu em novembro de 2016, no Intermarché de Sines.
  A Câmara Municipal de Sines organizou um grupo de 45 volun-
tários, constituído por elementos da Missão Coragem, alunos do 
Programa Desporto é Vida e voluntários dos espaços seniores.
  Os oitenta beneficiários foram selecionados em conjunto com 
os parceiros locais – designadamente, Santa Casa da Misericór-
dia, "A Gralha" e Centro de Saúde de Sines –  através da Rede 
Social de Sines.
  Os kits, organizados pela Câmara, incluíram creme hidratante, 
óleo de amêndoas doces, champô, sabonete, gel de banho, 
desodorizante, pasta de dentes, escovas de dentes e soro fisio-
lógico.

  O programa decorreu nos serviços municipais, em 
períodos de 4 horas, ao longo de 10 dias. Cada um 
dos 48 participantes, com idades entre os 15 e os 25 
anos, recebeu 100 euros e acompanhamento téc-
nico pela Câmara Municipal de Sines. 
  O objetivo da iniciativa foi promover o contacto 
direto com a vida ativa, o desempenho de ativida-
des socialmente úteis, a aquisição de conhecimen-
tos técnicos especializados e a formação cívica.

80 idosos receberam kits de higiene pessoal
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EDITAL N.º 78/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que em reunião 
extraordinária de 22 de junho de 2017, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas reque-
rido pela Academia de Ginástica de Sines;
- Aprovada a avaliação da Fração F, Rua do Bairro Marítimo, 
n.º 16 – 1.º Esq.º, em Sines, e a sua respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na Rua da Vidiguei-
ra, n.º 1, em Sines, e a sua respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na Rua da Vidigueira 
n.º 5, em Sines, e sua respetiva alienação;
- Aprovada a proposta de minuta de protocolo a celebrar com 
a Associação Resgate para vigilância de 3 praias do concelho, 
época balnear 2017.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-17

EDITAL N.º 79/2017
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 06 de julho, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas reque-
rido por Vespa Clube;
- Aprovada a avaliação do terreno no Bairro Amílcar Cabral, 
Rua 3, lote 15, em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Amílcar 
Cabral, Rua 3, lote n.º 9 (atual Rua Eugénio de Paula Tavares 
n.º 2), em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Operário, 
lote n.º 26, em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na ZIL 1, lote 42, em 
Sines, e respetiva alienação.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 80/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em reunião de 
câmara extraordinária de 14 de julho, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas reque-
rida por Vespas Clube;
- Aprovada a avaliação do Terreno no Bairro Amílcar Cabral, 
Rua 3, lote 15, em Sines;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Amílcar 
Cabral, Rua 3, lote n.º 9 (atual Rua Eugénio de P aula Tavares 
n.º 2), em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado no Bairro Operário, 
lote n.º 26, em Sines, e respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno situado na ZIL 1, lote 42, em 
Sines, e respetiva alienação.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 81/2017
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, na reunião de 
Câmara Pública de 20 de julho de 2017, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas refe-
rente à colocação de pendões, requerido por Cosfemar – 
Comissão de Festas de Santa Maria – Ermidas Sado;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de taxas refe-
rente às licenças de ruído, requerido pela Associação de Dan-
ças Recreativa Sineense;
- Aprova proposta de preços de venda de material de mer-
chandising – Festival Músicas do Mundo 2017;
- Aprovada proposta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e a Federação Portuguesa de Basquetebol, 
com a vista à realização dos jogos entre a seleção portuguesa 
e a seleção da Bulgária e da Supertaça Seniores Masculinos;
- Aprovado projeto de Requalificação da Rua Marquês de Pom-
bal, em Sines;
- Aprovado estudo prévio da Requalificação do Bairro 1º de 
maio – 2ª fase.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 82/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em reunião de 
câmara Extraordinária de 28 de julho de 2017, foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a proposta de programa de Educação Ambiental 
para o ano letivo 2017/2018;
- Aprovada a avaliação das benfeitorias realizadas no lote n.º 5 
da ZIL III, em Sines – Rua 1 n.º 16 e do respetivo terreno, bem 
como a sua alienação;
- Aprovada a avaliação do terreno sito na ZIL I, lote 58, em 
Sines, bem como a sua respetiva alienação;
- Aprovada proposta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e a Association Les Films de La Cignone, 
cujo objetivo é a produção de três documentários sobre Sines 
e onde é formalizada a atribuição de um apoio financeiro de 
5.000,00 € (cinco mil euros);
- No âmbito do Associativismo 2017, foram aprovados os 
seguintes apoios a Associações / Entidades do Concelho de 
Sines:
Proteção Civil
- Assoc. Bombeiros Voluntários de Sines – 90.000,00 €;
Culturais/Recreativas
- Arte Velha – Associação de Artesãos  – 1.500,00 €
- Centro Cultural Emmerico Nunes – 6.000,00 €
- SMURSS – 4.500,00 €
- Associação Cabo-Verdiana de Sines e SC- 8.000,00 €

- Skalabá Tuka – 1.500,00 €
Sociais
- Cáritas Paroquial de Sines – 2.000,00 €
- Cercisiago – 7.000,00 €
- Missão Coragem - 1.000,00 €
- Associação Sines Solidária – 1.000,00 €
- Associação 4 Patas – 3.000,00 €
- Associação – A GRALHA - 7.000,00 €
- Associação de Moradores do Casoto – 1.000,00 €
- Associação Moradores da Sonega - 3.000,00 €
- Associação de Moradores da Baixa de São Pedro – 1.000,00 €

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

EDITAL N.º 84/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 56 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, torna público que, em reunião de 
Câmara Ordinária de 03 de agosto de 2017, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de preços de venda de material de Mer-
chandising – Festival Músicas do Mundo 2017;
- Aprovada a avaliação dos lotes 6 e 7 do Lot. Municipal dos 
Pré-Fabricados da Rua da Floresta e a sua respetiva alienação;
- Aprovada a avaliação da fração L da Rua da Floresta n.º 29-C 
– 3º Esq.º e a sua respetiva alienação.

O Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas / 2017-08-18

INFORMAÇÃO OFICIAL

Análises revelam boa qualidade da água de Sines | Relativamente ao segundo trimestre de 2017, conclui-se que, num plano com 
14 amostras na torneira do consumidor, 97,97% das 145 análises efetuadas apresentaram resultados conformes à legislação em 
vigor. A monitorização dos processos de tratamento e da qualidade da água distribuída em Sines em 2017 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). Caso se verifiquem situações de incumprimento, a Câmara Municipal de 
Sines presta ao munícipe todo o acompanhamento e esclarecimentos necessários.



Eventos no verão

Desporto
A SELEÇÃO NACIONAL DE BASQUETEBOL 
voltou ao Pavilhão Multiusos de Sines a 2 de agosto 
para um jogo com a seleção da Bulgária integrado na 
fase de pré-qualificação para a World Cup. A seleção 
nacional não foi feliz, tendo perdido por 82-71. Foi a 
quarta vez que o Pavilhão Multiusos acolheu um jogo 
da seleção sénior masculina de basquetebol de 
Portugal. O encontro foi uma organização da 
Federação Portuguesa de Basquetebol, Associação de 
Basquetebol de Setúbal e Câmara Municipal de Sines.

Entre 7 e 12 de agosto, Sines recebeu 
a primeira edição do FESTIVAL DE 

CAPOEIRA. Além de aulas e 
demonstrações de capoeira, também 

se realizaram atividades de surf 
(Kalux Surf Clinic) e batucada  

(Skalabá Tuka).

A cidade de Sines recebeu, a 1 de julho, mais 
uma edição da prova de  BTT URBANO

organizada pelo Sines Surf Clube.

Julho foi um mês intenso para a 
Associação Recreativa de Dança 
Sineense. A 1 de julho, a sua festa de 
aniversário promoveu a  no DANÇA
Largo Poeta Bocage. A 22 de julho, 
organizou a 18.ª edição do seu 
festival de danças de salão.

Por iniciativa do Vespa Clube do 
Alentejo Litoral, a COMUNIDADE 
VESPISTA nacional encontrou-se no 
concelho de Sines a 8 e 9 de julho.

O Castelo de Sines recebeu, no dia 13 de agosto, 
um concerto pela banda The Gift, uma das mais 
reconhecidas da pop nacional. Foi um 
acontecimento integrado no programa de 
animação do concelho no verão, que começou 
com a iniciativa Em Junho Há Teatro em Sines e 

EVENTOS NO VERÃO 
Cultura e desporto de qualidade para um verão 

em Sines e Porto Covo com mais do que apenas belas praias

incluiu também a grande exposição integrada no 
projeto Verão Arte Contemporânea em Sines, 
as Tasquinhas e o Festival Músicas do Mundo. 
No mesmo âmbito, a Câmara Municipal apoiou a 
Junta de Freguesia de Porto Covo no reforço da 
programação musical das festas de agosto.     

  O programa de eventos estendeu-se ao 
desporto, com iniciativas promovidas ou 
apoiadas pela Câmara Municipal de Sines.
  O objetivo destas ações foi aumentar a atrati-
vidade de Sines e Porto Covo com uma oferta de 
eventos complementar da oferta sol e mar.
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EM JUNHO HÁ TEATRO EM SINES VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA EM SINES

CASTELO CHEIO PARA VER THE GIFT



Eventos no verão

Desporto
A SELEÇÃO NACIONAL DE BASQUETEBOL 
voltou ao Pavilhão Multiusos de Sines a 2 de agosto 
para um jogo com a seleção da Bulgária integrado na 
fase de pré-qualificação para a World Cup. A seleção 
nacional não foi feliz, tendo perdido por 82-71. Foi a 
quarta vez que o Pavilhão Multiusos acolheu um jogo 
da seleção sénior masculina de basquetebol de 
Portugal. O encontro foi uma organização da 
Federação Portuguesa de Basquetebol, Associação de 
Basquetebol de Setúbal e Câmara Municipal de Sines.

Entre 7 e 12 de agosto, Sines recebeu 
a primeira edição do FESTIVAL DE 

CAPOEIRA. Além de aulas e 
demonstrações de capoeira, também 

se realizaram atividades de surf 
(Kalux Surf Clinic) e batucada  

(Skalabá Tuka).

A cidade de Sines recebeu, a 1 de julho, mais 
uma edição da prova de  BTT URBANO

organizada pelo Sines Surf Clube.

Julho foi um mês intenso para a 
Associação Recreativa de Dança 
Sineense. A 1 de julho, a sua festa de 
aniversário promoveu a  no DANÇA
Largo Poeta Bocage. A 22 de julho, 
organizou a 18.ª edição do seu 
festival de danças de salão.

Por iniciativa do Vespa Clube do 
Alentejo Litoral, a COMUNIDADE 
VESPISTA nacional encontrou-se no 
concelho de Sines a 8 e 9 de julho.

O Castelo de Sines recebeu, no dia 13 de agosto, 
um concerto pela banda The Gift, uma das mais 
reconhecidas da pop nacional. Foi um 
acontecimento integrado no programa de 
animação do concelho no verão, que começou 
com a iniciativa Em Junho Há Teatro em Sines e 

EVENTOS NO VERÃO 
Cultura e desporto de qualidade para um verão 

em Sines e Porto Covo com mais do que apenas belas praias

incluiu também a grande exposição integrada no 
projeto Verão Arte Contemporânea em Sines, 
as Tasquinhas e o Festival Músicas do Mundo. 
No mesmo âmbito, a Câmara Municipal apoiou a 
Junta de Freguesia de Porto Covo no reforço da 
programação musical das festas de agosto.     

  O programa de eventos estendeu-se ao 
desporto, com iniciativas promovidas ou 
apoiadas pela Câmara Municipal de Sines.
  O objetivo destas ações foi aumentar a atrati-
vidade de Sines e Porto Covo com uma oferta de 
eventos complementar da oferta sol e mar.
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Eventos no verão

Quase a fazer 20 anos, FMM Sines cresce 
em reconhecimento internacional

Quando o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo 
começou a sua 19.ª edição, no dia 21 de julho, aca-
bava de sair a notícia de que integrava a lista de 26 
festivais laureados pela Associação Europeia de 
Festivais, juntamente com alguns dos melhores 
festivais europeus de todos os géneros artísticos. 
Numa cerimónia a realizar no dia 18 de setembro, 
em Bruxelas, saber-se-á se o FMM Sines é um dos 
seis festivais europeus a receber o prémio EFFE, o 
que, a acontecer, será o seu maior reconhecimento 
internacional de sempre.
  Em 2017, o FMM Sines realizou-se de 21 a 29 de 
julho, novamente com polos em Porto Covo e em 
Sines. O programa musical, que arrancou com um 
encontro entre dois músicos do litoral alentejano - 

o siniense André Baptista e o santiaguense Antó-
nio Chainho - foi o mais extenso de sempre, com 55 
concertos realizados, envolvendo 260 músicos.
  A estimativa de espectadores (números entre pal-
cos e períodos horários) situou-se entre os 90 e os 
100 mil espectadores. Nos concertos noturnos que 
tiveram lugar no Castelo, a venda de bilhetes subiu 
13% em relação a 2016. A maior subida verificou-se 
na sexta-feira, 28 de julho, com mais 1429 entra-
das vendidas para esse dia do que no ano passado.
  Outro dado importante foi a subida, em três vezes 
e meia, do número de bilhetes vendidos online a 
partir do estrangeiro. Para essa subida terá contri-
buído a campanha de promoção internacional rea-
lizada com o apoio do projeto Portuguese Music 

Festivals do Turismo de Portugal.
  A cobertura mediática a partir de Sines e Porto 
Covo foi feita por 88 jornalistas credenciados, de 
Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Holanda 
e Itália.
  A oferta de alojamento foi novamente a maior difi-
culdade logística do festival. Além dos espectado-
res que tiveram de procurar alojamento nos conce-
lhos vizinhos, também parte dos artistas e comu-
nicação social ficaram alojados em unidades hote-
leiras em Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo 
André.
  A 19.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo foi uma organização da Câmara Municipal 
de Sines, com o apoio de vários mecenas .

APOIOS

Eventos no verão

Tasquinhas com animação reforçada 
levaram milhares à Avenida

A edição de 2017 das Tasquinhas trouxe milhares 
de pessoas à Avenida Vasco da Gama, entre 15 de 
julho e 6 de agosto. A comunidade local esteve em 
peso, mas também os turistas, resultado de maio-
res apostas na promoção (com a emissão de spot 

na RTP) e na animação (com concertos de artistas 
de projeção nacional).
  Este ano, estiveram presentes 18 expositores no 
recinto da iniciativa, na sua maioria garantidos por 
associações locais.

   A animação musical diária teve o seu ponto alto 
na noite de encerramento, com o concerto do 
grupo Anjos, que encheu o recinto.
  A vitória no concurso de melhor prato, este ano 
dedicado ao arroz com produtos do mar de Sines, 
coube à tasquinha da Escola de Samba Beija-Flôr. 
Também foram premiadas as tasquinhas Sabores 
de África - Associação Caboverdiana (2.º lugar), 
Vasco da Gama Atlético Clube (3.º lugar), Hóquei 
Clube Vasco da Gama (menção honrosa) e SIM 
(menção honrosa).
  As Tasquinhas são uma organização da Câmara 
Municipal de Sines.

A tasquinha da ESCOLA DE SAMBA 
BEIJA-FLÔR venceu o concurso de 
melhor prato de arroz com produtos 
do mar de Sines

O grupo  levou milhares de ANJOS
pessoas ao recinto no dia de 
encerramento das Tasquinhas

A população local e os turistas garantiram 
excelente afluência às  ao TASQUINHAS

longo das suas três semanas de duração
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SETEMBRO, MÊS DA MEMÓRIA

22-24 SET: JORNADAS 
EUROPEIAS DO 
PATRIMÓNIO

O Museu de Sines promove a comemoração local 
das Jornadas Europeias do Património, de 22 a 24 
de setembro. Do programa das jornadas 
constam visitas às obras de recuperação e 
musealização das fábricas romanas junto ao 
Castelo, à exposição «Memórias das Praia de S. 
Torpes», patente no Museu, e à Herdade da 
Provença. Uma tertúlia sobre a indústria 
conserveira em Sines e o lançamento de mais um 
número do jornal Redes do Tempo são outras 
iniciativas programadas.

o8 SET: NOVA 
MONOGRAFIA

Dia 8 de setembro, às 17h30, no âmbito do 
colóquio, a autarquia apresenta a nova 
monografia sobre a história de Sines e a reedição 
do Foral de 1512. A obra, coordenada pelo 
Arquivo Municipal, pretende trazer ao grande 
público, aos estudantes e aos investigadores uma 
história de Sines atualizada e abrangente, desde 
a pré-história a 1971. O foral de 1512 é reeditado 
em versão fac-similada, numa obra autónoma.

7-9 SET: COLÓQUIO

A Câmara Municipal de Sines organiza, nos dias 7, 
8 e 9 de setembro, no Centro de Artes de Sines, 
um colóquio onde se vai debater a história 
marítima de Sines e as suas ligações atlânticas. 
Designado “Sines, o Porto e o Mar. História e 
Património”, o colóquio contará com a presença 
de investigadores portugueses e estrangeiros. 
Nele, irá debater-se não só o papel do porto de 
Sines na história, mas também, de um ponto de 
vista nacional, os temas das rotas marítimas e 
comércio intercontinental, o património 
portuário português e a escravatura. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 
de agosto no formulário disponível no seguinte 
endereço: www.sines.pt/p/portomar.

Câmara e clubes promovem encontro de antigos 
atletas, técnicos e dirigentes desportivos de Sines

comunidade.
  Todos os obreiros do desporto siniense cujo 
encontro agora se promove tiveram um papel 
fundamental para que, em Sines, fosse cumprido 
o artigo 79.ª da Constituição da República, onde 
se estabelece que "todos têm direito à cultura 
física e ao desporto" e que "incumbe ao Estado, 
em colaboração com as escolas e as associações 
e coletividades desportivas, promover, estimular, 
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura 
física e do desporto, bem como prevenir a 
violência no desporto".
  As inscrições para o encontro estão a decorrer 
nos clubes e no serviço de Desenvolvimento 
Desportivo da Câmara Municipal de Sines. 

A Câmara Municipal de Sines e os clubes do 
concelho promovem, no dia 2 de setembro, um 
encontro de atletas, técnicos e dirigentes 
desportivos, desde a criação do Conselho 
Desportivo Municipal, em 1978, até aos nossos 
dias. O encontro tem início às 9h00, com uma 
receção no Pavilhão Multiusos de Sines, 
seguindo-se, a partir das 10h00, atividades nos 
diversos espaços desportivos e, às 13h00, um 
almoço-convívio no edifício da Docapesca.
  Com este encontro, pretende-se prestar 
homenagem a todos aqueles que, com o seu 
esforço e trabalho voluntários, associaram ao 
nascimento do poder local democrático um 
movimento em prol do desporto como elemento 
da formação integral do indivíduo e da coesão da 

22 // SINES MUNICIPAL . 15 . AGOSTO 2017 SINES MUNICIPAL . 15 . AGOSTO 2017 \\ 23

Arquivo Aberto

A Ermida de São Bartolomeu

Erigida na Herdade da Jardôa, a Ermida de São Bar-
tolomeu era o ponto de encontro da população 
residente na Ribeira dos Moinhos e nos lugares 
mais próximos. 
  A primeira descrição escrita conhecida encontra-
se na visitação a Sines em 1517 (1). Neste docu-
mento a sua descrição faz-nos visualizar a Ermida 
atual:

Visitamos a dita irmida a qual he de pedra e caal 
cuberta de telha vãa, e no altar estaa a imagem de 

Sam Bertollameu, nova pymtada per partes dem-
tro em huma caixa (…) e tem huum alpendre 

cuberto de telha (…).

A sua construção é, portanto, tardo-medieval. No 
entanto, dado que o povoamento do local onde se 
encontra é mais antigo, é possível que a presença 
do sagrado neste local já fosse uma realidade 
antes de haver registo escrito (Quaresma, 2012: 
75). O orago, São Bartolomeu, teve grande devo-
ção na Idade Média. O seu martírio tornou-o o 
patrono dos ofícios que lidam com objetos cortan-
tes: foi esfolado vivo. Este culto foi muito comum 
entre as populações com uma forte atividade 
pecuária (Falcão e Pereira, 1996:24-25). Era o caso 
do concelho de Sines, no qual, muitas vezes, os 
interesses da agricultura e da pecuária originavam 
conflitos, pois ambas exigiam espaço num conce-
lho diminuto (2). As Memórias Paroquiais de 1758 
reconhecem a criação de gado como uma das ati-
vidades económicas do concelho (Falcão, 
1987:37).
  Existia também uma confraria na Ermida no 
século XVI, cujos mordomos são referidos em 1517 
e ainda em 1565 (Patrício, 2012: 139).
   O rasto da ermida perde-se nos séculos seguin-
tes. Em 1758 sabe-se que nela se rezava missa 
todos os domingos e dias santos, com as despesas 
pagas pelos moradores (Falcão, 1987: 29). Apenas 
no século XIX, quando a Ermida era administrada 
pela Junta da Paróquia, voltamos a ter informação. 
Em 1886 o telhado encontrava-se em ruínas (3), 
sem que a Junta tivesse rendimentos suficientes 
para o reparar. Nos finais do século XIX e inícios do 
século XX, a ermida ainda recebia esmolas, o que 
prova a permanência do culto (4).
  Em 1911, aquando da lei da Separação do Estado 
da Igreja, foi feito um inventário dos bens da 
Ermida (5). Neste documento descreve-se um adro 
murado com trez portas e oito janelões e uma casa 
de habitação com duas divisões.
  O inventário de 1918 (6), já elaborado pela Comis-
são Concelhia de Administração dos Bens da Igre-
ja, apenas acrescentou os bens móveis à descrição: 
uma sineta de bronze em poder de José Fernandes 
e, na Ermida, um São Bartolomeu e um crucifixo.
  É possível que tenha sido este o momento em 
que, tal como outros edifícios religiosos, a Ermida 
tenha sido adquirida pela família Montes Palma, 
que viria a recuperar o edifício na década de 60 do 
século XX (7). 
  Nos anos 70 o Gabinete da Área de Sines expro-
priou a propriedade, assim como a Ermida. O edifí-
cio entrou em franca degradação, mas, entre 1984 

e 1986, foi recuperado pelo Gabinete da Área de 
Sines, responsável pela recuperação geral, inclu-
indo a reconstrução da cobertura, a substituição de 
pavimentos e rebocos e a instalação de infraestrutu-
ras (8). Segundo um ofício do Gabinete da Área de 
Sines, datado de 1984, o Gabinete da Área de Sines 
reutilizou pedras que tinha retirado do Self-Service, 
e que estavam armazenadas num terreno junto à 
fábrica Júdice Fialho, não sendo explícita a sua ori-
gem nem as suas características (9).
  O edifício regressou à Paróquia de Sines, após a 
extinção do Gabinete da Área de Sines, em 1991. 
Durante a década de 90 o edifício voltou a degra-
dar-se. A Câmara Municipal de Sines e a Diocese de 
Beja celebraram um protocolo que permitiu o res-
tauro da Ermida. A obra foi inaugurada em 23 de 
Setembro de 2001. A diocese de Beja cedeu a 
Ermida à Igreja Ortodoxa Oriental, que hoje ocupa 
o espaço. O sagrado está de volta à Herdade da Jar-
dôa.

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 
de agosto no formulário disponível no seguinte 
endereço: www.sines.pt/p/portomar.

Câmara e clubes promovem encontro de antigos 
atletas, técnicos e dirigentes desportivos de Sines

comunidade.
  Todos os obreiros do desporto siniense cujo 
encontro agora se promove tiveram um papel 
fundamental para que, em Sines, fosse cumprido 
o artigo 79.ª da Constituição da República, onde 
se estabelece que "todos têm direito à cultura 
física e ao desporto" e que "incumbe ao Estado, 
em colaboração com as escolas e as associações 
e coletividades desportivas, promover, estimular, 
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura 
física e do desporto, bem como prevenir a 
violência no desporto".
  As inscrições para o encontro estão a decorrer 
nos clubes e no serviço de Desenvolvimento 
Desportivo da Câmara Municipal de Sines. 

A Câmara Municipal de Sines e os clubes do 
concelho promovem, no dia 2 de setembro, um 
encontro de atletas, técnicos e dirigentes 
desportivos, desde a criação do Conselho 
Desportivo Municipal, em 1978, até aos nossos 
dias. O encontro tem início às 9h00, com uma 
receção no Pavilhão Multiusos de Sines, 
seguindo-se, a partir das 10h00, atividades nos 
diversos espaços desportivos e, às 13h00, um 
almoço-convívio no edifício da Docapesca.
  Com este encontro, pretende-se prestar 
homenagem a todos aqueles que, com o seu 
esforço e trabalho voluntários, associaram ao 
nascimento do poder local democrático um 
movimento em prol do desporto como elemento 
da formação integral do indivíduo e da coesão da 
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Arquivo Aberto

A Ermida de São Bartolomeu

Erigida na Herdade da Jardôa, a Ermida de São Bar-
tolomeu era o ponto de encontro da população 
residente na Ribeira dos Moinhos e nos lugares 
mais próximos. 
  A primeira descrição escrita conhecida encontra-
se na visitação a Sines em 1517 (1). Neste docu-
mento a sua descrição faz-nos visualizar a Ermida 
atual:

Visitamos a dita irmida a qual he de pedra e caal 
cuberta de telha vãa, e no altar estaa a imagem de 

Sam Bertollameu, nova pymtada per partes dem-
tro em huma caixa (…) e tem huum alpendre 

cuberto de telha (…).

A sua construção é, portanto, tardo-medieval. No 
entanto, dado que o povoamento do local onde se 
encontra é mais antigo, é possível que a presença 
do sagrado neste local já fosse uma realidade 
antes de haver registo escrito (Quaresma, 2012: 
75). O orago, São Bartolomeu, teve grande devo-
ção na Idade Média. O seu martírio tornou-o o 
patrono dos ofícios que lidam com objetos cortan-
tes: foi esfolado vivo. Este culto foi muito comum 
entre as populações com uma forte atividade 
pecuária (Falcão e Pereira, 1996:24-25). Era o caso 
do concelho de Sines, no qual, muitas vezes, os 
interesses da agricultura e da pecuária originavam 
conflitos, pois ambas exigiam espaço num conce-
lho diminuto (2). As Memórias Paroquiais de 1758 
reconhecem a criação de gado como uma das ati-
vidades económicas do concelho (Falcão, 
1987:37).
  Existia também uma confraria na Ermida no 
século XVI, cujos mordomos são referidos em 1517 
e ainda em 1565 (Patrício, 2012: 139).
   O rasto da ermida perde-se nos séculos seguin-
tes. Em 1758 sabe-se que nela se rezava missa 
todos os domingos e dias santos, com as despesas 
pagas pelos moradores (Falcão, 1987: 29). Apenas 
no século XIX, quando a Ermida era administrada 
pela Junta da Paróquia, voltamos a ter informação. 
Em 1886 o telhado encontrava-se em ruínas (3), 
sem que a Junta tivesse rendimentos suficientes 
para o reparar. Nos finais do século XIX e inícios do 
século XX, a ermida ainda recebia esmolas, o que 
prova a permanência do culto (4).
  Em 1911, aquando da lei da Separação do Estado 
da Igreja, foi feito um inventário dos bens da 
Ermida (5). Neste documento descreve-se um adro 
murado com trez portas e oito janelões e uma casa 
de habitação com duas divisões.
  O inventário de 1918 (6), já elaborado pela Comis-
são Concelhia de Administração dos Bens da Igre-
ja, apenas acrescentou os bens móveis à descrição: 
uma sineta de bronze em poder de José Fernandes 
e, na Ermida, um São Bartolomeu e um crucifixo.
  É possível que tenha sido este o momento em 
que, tal como outros edifícios religiosos, a Ermida 
tenha sido adquirida pela família Montes Palma, 
que viria a recuperar o edifício na década de 60 do 
século XX (7). 
  Nos anos 70 o Gabinete da Área de Sines expro-
priou a propriedade, assim como a Ermida. O edifí-
cio entrou em franca degradação, mas, entre 1984 

e 1986, foi recuperado pelo Gabinete da Área de 
Sines, responsável pela recuperação geral, inclu-
indo a reconstrução da cobertura, a substituição de 
pavimentos e rebocos e a instalação de infraestrutu-
ras (8). Segundo um ofício do Gabinete da Área de 
Sines, datado de 1984, o Gabinete da Área de Sines 
reutilizou pedras que tinha retirado do Self-Service, 
e que estavam armazenadas num terreno junto à 
fábrica Júdice Fialho, não sendo explícita a sua ori-
gem nem as suas características (9).
  O edifício regressou à Paróquia de Sines, após a 
extinção do Gabinete da Área de Sines, em 1991. 
Durante a década de 90 o edifício voltou a degra-
dar-se. A Câmara Municipal de Sines e a Diocese de 
Beja celebraram um protocolo que permitiu o res-
tauro da Ermida. A obra foi inaugurada em 23 de 
Setembro de 2001. A diocese de Beja cedeu a 
Ermida à Igreja Ortodoxa Oriental, que hoje ocupa 
o espaço. O sagrado está de volta à Herdade da Jar-
dôa.

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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9 de setembro

ANTESTREIA DO FILME «AL BERTO»

DE VICENTE ALVES DO Ó
Castelo de Sines | 21h30 | Entrada gratuita

21, 22 e 23 de setembro

M.A.R. // MOSTRA DE ARTES DE RUA
Vários locais da cidade de Sines | Entrada livre

O Castelo de Sines recebe a antestreia do filme “Al 
Berto”, de Vicente Alves do Ó.
  Repleto da energia dos anos 70 e inspirado em fac-
tos reais, “Al Berto” surge no ano do 20.º aniversá-
rio da morte do poeta. O filme está situado tempo-
ralmente no verão de 1975, que marcou o regresso 
de Al Berto, interpretado pelo ator Ricardo Teixei-
ra, a Portugal, e também o momento em que tro-
cou a pintura pela escrita.
  Em Sines, o ambiente de tensão política, social e 
cultural que se seguiu à Revolução dos Cravos era 
ainda palpável. Foi neste período que Al Berto 
criou a sua própria editora e livraria e também a 
altura em que viveu uma intensa história de amor.
  “Al Berto” foi produzido pela Ukbar Filmes com o 
apoio do ICA, da RTP e da Câmara Municipal de 
Sines. O filme tem a duração de 107 minutos e, na 
data de fecho deste boletim, aguardava a classifi-
cação etária. Mais informações em sines.pt.

Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, as ruas e praças 
de Sines vão ser palco para a atuação de artistas de 
Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Chegam 
para dar corpo e alma à M.A.R. - Mostra de Artes 
de Rua, uma inicativa que resulta da parceria entre 
o Teatro do Mar (direção artística e produção) e a 
Câmara Municipal de Sines (coprodução).
  Como explica Julieta Aurora Santos, diretora do 
Teatro do Mar e também da M.A.R., "urgia a cria-
ção de um festival, ao sul de Portugal, que contri-
buísse para estimular a criação e promoção das 
artes de rua, promovendo o encontro entre artis-
tas profissionais e comunidade local, e apresen-
tando espetáculos e novas criações de artistas e 
companhias nacionais e estrangeiras". 
   Para o presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Nuno Mascarenhas, a M.A.R. "parte de um reco-
nhecimento do estatuto nacional e internacional 
do Teatro do Mar no domínio das artes de rua e é     
uma forma de usar todo o capital de conheci-
mento e contactos que a companhia adquiriu ao 
longo de mais de 30 anos de carreira para criar um 
evento que qualifica a oferta cultural e turística de 
Sines".

A M.A.R. MAIS PERTO DO MAR

Depois da primeira experiência, em 2016, em 2017 
a M.A.R. busca inspiração na expressão popular 
"Povos do mar, povos da rua". É isso também que 
explica que, nesta edição, a frente marítima da 
cidade - da marina à Av. Vasco da Gama - tenha 
sido adicionada ao roteiro da iniciativa.
  Serão três dias cheios de atividades num centro 
histórico alargado, junto à praia de Sines, mas tam-
bém com paragens no Largo Poeta Bocage, Praça 
Tomás Ribeiro, Pátio das Artes, Mercado Munici-
pal, Jardim das Descobertas, Alameda da Paz, 
antiga estação de caminhos-de-ferro, Esplanada 
Alentejana e Rua Gago Coutinho.
  No alinhamento do programa, diz Julieta Aurora 
Santos, "mostram-se espetáculos originais e adap-
tados exclusivamente para a M.A.R., fundem-se 
estruturas de criação e apresenta-se uma progra-
mação nacional onde é dado relevo a jovens artis-
tas emergentes no setor da rua e do circo contem-
porâneo".
  A programação completa pode ser conhecida em 
sines.pt e no desdobrável da iniciativa.
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