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SINES / S. TORPES / PORTO COVO

Melhores condições 

de circulação
A reabilitação de pavimentos na estrada entre São Torpes e Porto Covo, em pontos 

nevrálgicos da rede viária da cidade, no Bairro do Farol e na ZIL 1 tornam a circulação de 

veículos mais confortável e segura. P6-7

O Caminho Municipal 1109, entre S. Torpes (desde o 
cruzamento da EDP) e a entrada de Porto Covo (início da Rua 
do Mar), foi requalificado durante o inverno de 2017/18. P6



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 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 19 de abril, 17 de maio e 21 
de junho.

> 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, 10h00-12h00

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

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

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

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único (presencialmente) e o 
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 
(gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 630 
608) recebem as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente e dos vereadores da 
CDU e do SIM. As marcações para as vereadoras Filipa 
Faria e Paula Ledo são feitas no edifício técnico (tel. 
269 860 001). As marcações para o vereador José  
Arsénio são feitas na 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 65o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 13h30-16h30

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Um novo ciclo

de investimento

Investimento
do governo

No dia 5 de março, estive presente no início formal 
das obras do Corredor Internacional Sines - Caia. 
Um investimento junto à fronteira, mas de impor-
tância vital para o futuro de Sines.
  Na cerimónia, realizada em Elvas, ouvi o primei-
ro-ministro, António Costa, referir-se a este corre-
dor como "a maior obra de linha ferroviária nova 
dos últimos cem anos".
  É, de facto, um investimento há muito tempo rei-
vindicado pelo município de Sines como funda-
mental para a competitividade do porto. Vai redu-
zir em 30% os custos de quem recebe mercadorias 
descarregadas nos portos nacionais, encurtando a 
distância em 140 km e a duração do transporte em 
mais de três horas. 
  Sines, o porto de águas profundas europeu mais 
próximo do canal do Panamá, fica mais perto do 
centro da Europa e torna-se uma alternativa ainda 
mais apetecível aos portos do norte do continente.
  Na cerimónia foi lançado o concurso para a cons-
trução dos 94km de via entre Évora e Elvas, que 
terão continuidade nos 11km do troço Elvas-Caia, 
cujo começo dos trabalhos foi assinalado. Um 
investimento no montante de 509 milhões de 
euros, com conclusão prevista em 2022.
  Em complemento a esta obra, está em fase de pla-
neamento a modernização do itinerário Sines / 
Setúbal / Lisboa, com a implementação de novas 
estações técnicas, no sentido de viabilizar a circu-
lação de comboios de 750 metros de comprimento 
em todo o itinerário e de aumentar a respetiva 
capacidade.
  Na qualidade de presidente da Câmara Municipal 
de Sines, congratulo-me pelo avanço destes proje-
tos. São exemplo do relançamento do investi-
mento público produtivo à escala nacional, a que a 
melhoria das contas públicas abriu caminho. O 
porto de Sines só tem a ganhar com investimentos 
que contribuam para a sua internacionalização e 
para a criação de riqueza para o país, a região e o 
concelho.

Investimento
privado

Outra boa notícia que nos trouxe o novo ano foi a 
resolução do impasse que se vivia na fábrica da 
Artlant, no complexo petroquímico de Sines. Um 
novo investidor, a Indorama, adquiriu e vai investir 
150 milhões de euros na empresa. A retoma da pro-
dução, toda para exportação, está prevista para o 
segundo semestre de 2018. Fazemos votos para 
que se cumpram as perspetivas anunciadas de 
aumento em 10% da força de trabalho da unidade.
  A Zona Industrial e Logística de Sines, gerida pela 
aicep Global Parques, foi valorizada recentemente 
com a instalação de outra empresa, a Repnunmar, 
que se dedica a operações logísticas de receção, 
parqueamento, reparação e expedição de conten-
tores marítimos. Um bom exemplo de como a ati-
vidade portuária pode multiplicar os seus efeitos 
na economia local.
  No setor da energia, em que somos líderes, Sines 
também fez as manchetes no início do ano.
  Voltou a falar-se da antecipação do encerramento 
da Central Termoelétrica de Sines. Sabemos que a 
energia baseada no carvão não tem futuro, mas 
não cremos que o país possa abdicar desta central 
muito antes de 2030. Gera um quinto da energia 
consumida em Portugal e cria muita riqueza para a 
região. Assumindo que o fim do carvão é inevitável 
(e desejável), o futuro da unidade não tem de ser 
simplesmente o seu fecho. Poderá ser reconver-
tida para alternativas com menos emissão de CO2, 
como o gás natural. É o que defendemos.
  Ao mesmo tempo que estas questões estão em 
discussão no espaço público, Sines afirma-se cada 
vez mais como referência nas energias alternati-
vas. O governo anunciou a atribuição de licença de 
produção a uma central solar a instalar em Morga-
vel. Além deste investimento, a Câmara está a 
acompanhar as negociações de outro projeto na 
área da energia solar e do reforço da presença da 
energia eólica no concelho. 
  Estes projetos significam empregos, receitas para 
o município e o reforço do contributo de Sines para 
um futuro com energias mais limpas.

Investimento 
municipal

No que cabe à Câmara Municipal, continuamos a 
investir na qualificação do território e das pessoas.
  As obras físicas estruturantes, cofinanciadas e 
não cofinanciadas por fundos europeus, avançam 
no terreno ou atravessam as fases procedimentais 
que irão conduzir à sua execução.
   Desde o último boletim, foram aprovadas as can-
didaturas da 2.ª fase da reabilitação do Bairro 1.º 
de Maio e do estacionamento junto à Fripex. Estão 
a decorrer os concursos públicos das empreitadas. 
   Também está a decorrer, no momento em que 
este boletim é publicado, o concurso público da 
empreitada de requalificação da Rua Marquês de 
Pombal.
  Entretanto, renovámos o piso da estrada entre 
São Torpes e Porto Covo e requalificámos os pon-
tos que estavam mais degradados da rede viária da 
cidade, da Baixa de São Pedro, no extremo nascen-
te, à Rua do Porto Industrial, no extremo poente.
  A reabilitação e musealização das fábricas roma-
nas junto ao Castelo deverá estar em condições de 
ser inaugurada até ao início do verão.
   Também na área do património, estamos a traba-
lhar no projeto do Observatório do Mar (que 
envolve a recuperação nos antigos armazéns da 
Ribeira) e no projeto de criação de uma reserva 
arqueológica subaquática.
   Estão a decorrer no terreno os trabalhos de 
cadastro das infraestruturas de águas e esgotos, 
uma obra que «não se vê», mas que será funda-
mental para um futuro com menos avarias e uma 
gestão mais informada no sistema.
   Finalmente, iniciámos, em parceria com as esco-
las, um projeto cofinanciado para diminuir o aban-
dono escolar, um dos maiores problemas do sis-
tema educativo local, e para melhorar o sucesso 
dos nossos alunos em geral.
   Em resumo, investimos para ter resultados: um 
concelho mais qualificado, com mais qualidade de 
vida e cidadãos com mais ferramentas para a sua 
realização pessoal.
  



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 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 19 de abril, 17 de maio e 21 
de junho.

> 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, 10h00-12h00

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

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

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

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único (presencialmente) e o 
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 
(gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 630 
608) recebem as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente e dos vereadores da 
CDU e do SIM. As marcações para as vereadoras Filipa 
Faria e Paula Ledo são feitas no edifício técnico (tel. 
269 860 001). As marcações para o vereador José  
Arsénio são feitas na 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 65o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 13h30-16h30

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Um novo ciclo

de investimento

Investimento
do governo

No dia 5 de março, estive presente no início formal 
das obras do Corredor Internacional Sines - Caia. 
Um investimento junto à fronteira, mas de impor-
tância vital para o futuro de Sines.
  Na cerimónia, realizada em Elvas, ouvi o primei-
ro-ministro, António Costa, referir-se a este corre-
dor como "a maior obra de linha ferroviária nova 
dos últimos cem anos".
  É, de facto, um investimento há muito tempo rei-
vindicado pelo município de Sines como funda-
mental para a competitividade do porto. Vai redu-
zir em 30% os custos de quem recebe mercadorias 
descarregadas nos portos nacionais, encurtando a 
distância em 140 km e a duração do transporte em 
mais de três horas. 
  Sines, o porto de águas profundas europeu mais 
próximo do canal do Panamá, fica mais perto do 
centro da Europa e torna-se uma alternativa ainda 
mais apetecível aos portos do norte do continente.
  Na cerimónia foi lançado o concurso para a cons-
trução dos 94km de via entre Évora e Elvas, que 
terão continuidade nos 11km do troço Elvas-Caia, 
cujo começo dos trabalhos foi assinalado. Um 
investimento no montante de 509 milhões de 
euros, com conclusão prevista em 2022.
  Em complemento a esta obra, está em fase de pla-
neamento a modernização do itinerário Sines / 
Setúbal / Lisboa, com a implementação de novas 
estações técnicas, no sentido de viabilizar a circu-
lação de comboios de 750 metros de comprimento 
em todo o itinerário e de aumentar a respetiva 
capacidade.
  Na qualidade de presidente da Câmara Municipal 
de Sines, congratulo-me pelo avanço destes proje-
tos. São exemplo do relançamento do investi-
mento público produtivo à escala nacional, a que a 
melhoria das contas públicas abriu caminho. O 
porto de Sines só tem a ganhar com investimentos 
que contribuam para a sua internacionalização e 
para a criação de riqueza para o país, a região e o 
concelho.

Investimento
privado

Outra boa notícia que nos trouxe o novo ano foi a 
resolução do impasse que se vivia na fábrica da 
Artlant, no complexo petroquímico de Sines. Um 
novo investidor, a Indorama, adquiriu e vai investir 
150 milhões de euros na empresa. A retoma da pro-
dução, toda para exportação, está prevista para o 
segundo semestre de 2018. Fazemos votos para 
que se cumpram as perspetivas anunciadas de 
aumento em 10% da força de trabalho da unidade.
  A Zona Industrial e Logística de Sines, gerida pela 
aicep Global Parques, foi valorizada recentemente 
com a instalação de outra empresa, a Repnunmar, 
que se dedica a operações logísticas de receção, 
parqueamento, reparação e expedição de conten-
tores marítimos. Um bom exemplo de como a ati-
vidade portuária pode multiplicar os seus efeitos 
na economia local.
  No setor da energia, em que somos líderes, Sines 
também fez as manchetes no início do ano.
  Voltou a falar-se da antecipação do encerramento 
da Central Termoelétrica de Sines. Sabemos que a 
energia baseada no carvão não tem futuro, mas 
não cremos que o país possa abdicar desta central 
muito antes de 2030. Gera um quinto da energia 
consumida em Portugal e cria muita riqueza para a 
região. Assumindo que o fim do carvão é inevitável 
(e desejável), o futuro da unidade não tem de ser 
simplesmente o seu fecho. Poderá ser reconver-
tida para alternativas com menos emissão de CO2, 
como o gás natural. É o que defendemos.
  Ao mesmo tempo que estas questões estão em 
discussão no espaço público, Sines afirma-se cada 
vez mais como referência nas energias alternati-
vas. O governo anunciou a atribuição de licença de 
produção a uma central solar a instalar em Morga-
vel. Além deste investimento, a Câmara está a 
acompanhar as negociações de outro projeto na 
área da energia solar e do reforço da presença da 
energia eólica no concelho. 
  Estes projetos significam empregos, receitas para 
o município e o reforço do contributo de Sines para 
um futuro com energias mais limpas.

Investimento 
municipal

No que cabe à Câmara Municipal, continuamos a 
investir na qualificação do território e das pessoas.
  As obras físicas estruturantes, cofinanciadas e 
não cofinanciadas por fundos europeus, avançam 
no terreno ou atravessam as fases procedimentais 
que irão conduzir à sua execução.
   Desde o último boletim, foram aprovadas as can-
didaturas da 2.ª fase da reabilitação do Bairro 1.º 
de Maio e do estacionamento junto à Fripex. Estão 
a decorrer os concursos públicos das empreitadas. 
   Também está a decorrer, no momento em que 
este boletim é publicado, o concurso público da 
empreitada de requalificação da Rua Marquês de 
Pombal.
  Entretanto, renovámos o piso da estrada entre 
São Torpes e Porto Covo e requalificámos os pon-
tos que estavam mais degradados da rede viária da 
cidade, da Baixa de São Pedro, no extremo nascen-
te, à Rua do Porto Industrial, no extremo poente.
  A reabilitação e musealização das fábricas roma-
nas junto ao Castelo deverá estar em condições de 
ser inaugurada até ao início do verão.
   Também na área do património, estamos a traba-
lhar no projeto do Observatório do Mar (que 
envolve a recuperação nos antigos armazéns da 
Ribeira) e no projeto de criação de uma reserva 
arqueológica subaquática.
   Estão a decorrer no terreno os trabalhos de 
cadastro das infraestruturas de águas e esgotos, 
uma obra que «não se vê», mas que será funda-
mental para um futuro com menos avarias e uma 
gestão mais informada no sistema.
   Finalmente, iniciámos, em parceria com as esco-
las, um projeto cofinanciado para diminuir o aban-
dono escolar, um dos maiores problemas do sis-
tema educativo local, e para melhorar o sucesso 
dos nossos alunos em geral.
   Em resumo, investimos para ter resultados: um 
concelho mais qualificado, com mais qualidade de 
vida e cidadãos com mais ferramentas para a sua 
realização pessoal.
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Gestão municipal

Opções do Plano 2018-2021 refletem 
prioridades para novo mandato

A Assembleia Municipal aprovou, a 18 de dezem-
bro de 2017, os novos documentos previsionais da 
gestão do município: Grandes Opções do Plano 
(GOP) 2018-2021 e Orçamento Municipal 2018.
  Baseados no programa com que o PS venceu o 
ato eleitoral de 1 de outubro de 2017, as GOP 2018-
2021 dão corpo, nas palavras do presidente da 
Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, a 
"uma estratégia de desenvolvimento económico e 
social delineada com o objetivo de promover a con-
tínua e progressiva transformação do município 
num território cosmopolita, solidário, competitivo 
e internacional".
  O contexto em que as novas GOP se inserem é o 
de uma "redução substancial da dívida, conse-
guida no anterior mandato, com o atual quadro 
comunitário a decorrer e ultrapassadas as situa-
ções que se traduziram numa grande redução das 
receitas provenientes da derrama".
  Neste cenário, diz o presidente da Câmara, inicia-
se o novo mandato "em condições que permitem 
encarar com otimismo a realização das ações e ini-
ciativas previstas para os próximos anos".

As GOP 2018-2021 e o Orçamento Municipal 2018 
foram aprovados por maioria na Câmara Municipal 
e na Assembleia Municipal de Sines. Em ambos os 
órgãos, o PS votou a favor, a CDU votou contra e o 
movimento SIM absteve-se.

CDU /  Posição do ver. Helder Guerreiro
O problema maior do orçamento de 2018 reside 
essencialmente no que nele não está inscrito. A 
construção do Parque de Campismo da cidade não 
é referida em parte nenhuma do documento. A exe-
cução desta infraestrutura será o investimento 
com maior retorno económico para a cidade que a 
câmara poderá realizar a curto prazo.
  O orçamento de 2018 também não contempla a 
criação de loteamentos em direito de superfície 
para primeira habitação em Sines ou Porto Covo, 
medida estruturante para a fixação de jovens.
  Sobre as questões ambientais não fica à vista qual-
quer tomada de posição ou atitude por parte da 
câmara municipal, que não mostra interesse em 
procurar respostas às perguntas da população. 
  A câmara continua a gastar mais de 2 milhões de 
euros na contratação de serviços a terceiros para 
limpeza, recolha de lixo e outros trabalhos especi-
alizados. O dinheiro empregue seria melhor inves-
tido na contratação de trabalhadores e equipa-
mento para que fosse a própria câmara a assegurar 
essas tarefas.

SIM /  Posição do ver. José Ferreira Costa
Estes planos seguem os Orçamentos e GOPs dos 
últimos anos, correspondendo naturalmente às 
promessas eleitorais da força política vencedora 
das últimas eleições autárquicas.
  Não sendo o orçamento e as GOPs que os candi-
datos do Movimento SIM - Sines Interessa Mais 
preconizavam se vencessem as eleições, não deixo 
de reconhecer que muitas das medidas aqui pro-
postas também viriam a ser apresentadas por nós, 
naturalmente com outra estrutura de prioridades 
e antecedidas de discussão pública.
  Não posso deixar de registar que várias das 
empreitadas lançadas na parte final do mandato, 
ação que não estará livre de ser designada como 
eleitoralista, como: espaços pedonais da Rua e 
estrada da Floresta; substituição de contentores e 
papeleiras; recuperação das fábricas romanas; 
caminho municipal São Torpes / Porto Covo, são 
empreitadas cujos encargos transitam na maioria 
para o orçamento de 2018.
 

«Iniciamos o mandato em 
condições que permitem 
encarar com otimismo a 
realização das ações e 

iniciativas previstas para os 
próximos anos»

Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Na lista de ações inscritas nas GOP 2018-2021, des-
tacam-se, entre outras, as seguintes:

n  Iniciar a reabilitação do Mercado Municipal e do 
seu espaço exterior

n  Iniciar a reabilitação da Rua Mq. de Pombal
n  Concluir a ciclovia e canal pedonal desde a Rua / 

Estrada da Floresta até à entrada de Sines
n Executar a 2.ª fase da reabilitação do espaço 

público do Bairro 1.º de Maio
n Iniciar a reabilitação do Bairro Soeiro Pereira 

Gomes e da Quinta dos Passarinhos
n  Reabilitar o Parque de Merendas e o antigo lava-

douro
n  Construir um novo parque urbano, contíguo às 

urbanizações de Santa Catarina e do Convento
n  Construir um novo parqueamento automóvel 

junto à Fripex
n  Requalificar o Largo da Boavista
n  Prosseguir a reabilitação e expansão do espaço 

público da ZIL 2 e criar uma linha direta de 
acesso à zona portuária

n  Iniciar o Programa de Apoio ao Comércio Tradi-
cional, com financiamento da autarquia

n  Implementar um programa de eficiência ener-
gética nos edifícios municipais

n  Apoiar os idosos na aquisição de medicamen-
tos e implementar o Programa de Apoio ao 
Arrendamento

n  Criar o Cartão Jovem Municipal e construir o 
Skate Park

n  Apoiar as escolas no aumento do sucesso esco-
lar e redução do absentismo

n  Reabilitar e ampliar a Escola Básica da Quinta 
dos Passarinhos e criar novos campos de jogos 
na Escola Básica n.º 1 e na Escola Vasco da Gama

n Promover estudos, na continuidade do GISA, 
para determinar a qualidade ambiental e as 
implicações da poluição na saúde

n Construir um Observatório do Mar nos arma-
zéns da Ribeira Velha

n  Criar a Reserva Arqueológica Subaquática
n Reabilitar o Centro Recreativo Sineense para 

receber o posto de turismo
n  Continuar a reforçar o calendário anual de even-

tos culturais, desportivos e de lazer

Estas são algumas das ações prioritárias para o 
mandato. Terão diferentes graus de execução em 
2018, ano para o qual foi aprovado um orçamento 
no montante de 32 milhões e 382 mil euros.

ENQUADRAMENTO PRIORIDADES VOTAÇÃO

2018-2021
VAI PASSAR

POR AQUI
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Gestão municipal

Opções do Plano 2018-2021 refletem 
prioridades para novo mandato

A Assembleia Municipal aprovou, a 18 de dezem-
bro de 2017, os novos documentos previsionais da 
gestão do município: Grandes Opções do Plano 
(GOP) 2018-2021 e Orçamento Municipal 2018.
  Baseados no programa com que o PS venceu o 
ato eleitoral de 1 de outubro de 2017, as GOP 2018-
2021 dão corpo, nas palavras do presidente da 
Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, a 
"uma estratégia de desenvolvimento económico e 
social delineada com o objetivo de promover a con-
tínua e progressiva transformação do município 
num território cosmopolita, solidário, competitivo 
e internacional".
  O contexto em que as novas GOP se inserem é o 
de uma "redução substancial da dívida, conse-
guida no anterior mandato, com o atual quadro 
comunitário a decorrer e ultrapassadas as situa-
ções que se traduziram numa grande redução das 
receitas provenientes da derrama".
  Neste cenário, diz o presidente da Câmara, inicia-
se o novo mandato "em condições que permitem 
encarar com otimismo a realização das ações e ini-
ciativas previstas para os próximos anos".

As GOP 2018-2021 e o Orçamento Municipal 2018 
foram aprovados por maioria na Câmara Municipal 
e na Assembleia Municipal de Sines. Em ambos os 
órgãos, o PS votou a favor, a CDU votou contra e o 
movimento SIM absteve-se.

CDU /  Posição do ver. Helder Guerreiro
O problema maior do orçamento de 2018 reside 
essencialmente no que nele não está inscrito. A 
construção do Parque de Campismo da cidade não 
é referida em parte nenhuma do documento. A exe-
cução desta infraestrutura será o investimento 
com maior retorno económico para a cidade que a 
câmara poderá realizar a curto prazo.
  O orçamento de 2018 também não contempla a 
criação de loteamentos em direito de superfície 
para primeira habitação em Sines ou Porto Covo, 
medida estruturante para a fixação de jovens.
  Sobre as questões ambientais não fica à vista qual-
quer tomada de posição ou atitude por parte da 
câmara municipal, que não mostra interesse em 
procurar respostas às perguntas da população. 
  A câmara continua a gastar mais de 2 milhões de 
euros na contratação de serviços a terceiros para 
limpeza, recolha de lixo e outros trabalhos especi-
alizados. O dinheiro empregue seria melhor inves-
tido na contratação de trabalhadores e equipa-
mento para que fosse a própria câmara a assegurar 
essas tarefas.

SIM /  Posição do ver. José Ferreira Costa
Estes planos seguem os Orçamentos e GOPs dos 
últimos anos, correspondendo naturalmente às 
promessas eleitorais da força política vencedora 
das últimas eleições autárquicas.
  Não sendo o orçamento e as GOPs que os candi-
datos do Movimento SIM - Sines Interessa Mais 
preconizavam se vencessem as eleições, não deixo 
de reconhecer que muitas das medidas aqui pro-
postas também viriam a ser apresentadas por nós, 
naturalmente com outra estrutura de prioridades 
e antecedidas de discussão pública.
  Não posso deixar de registar que várias das 
empreitadas lançadas na parte final do mandato, 
ação que não estará livre de ser designada como 
eleitoralista, como: espaços pedonais da Rua e 
estrada da Floresta; substituição de contentores e 
papeleiras; recuperação das fábricas romanas; 
caminho municipal São Torpes / Porto Covo, são 
empreitadas cujos encargos transitam na maioria 
para o orçamento de 2018.
 

«Iniciamos o mandato em 
condições que permitem 
encarar com otimismo a 
realização das ações e 

iniciativas previstas para os 
próximos anos»

Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Na lista de ações inscritas nas GOP 2018-2021, des-
tacam-se, entre outras, as seguintes:

n  Iniciar a reabilitação do Mercado Municipal e do 
seu espaço exterior

n  Iniciar a reabilitação da Rua Mq. de Pombal
n  Concluir a ciclovia e canal pedonal desde a Rua / 

Estrada da Floresta até à entrada de Sines
n Executar a 2.ª fase da reabilitação do espaço 

público do Bairro 1.º de Maio
n Iniciar a reabilitação do Bairro Soeiro Pereira 

Gomes e da Quinta dos Passarinhos
n  Reabilitar o Parque de Merendas e o antigo lava-

douro
n  Construir um novo parque urbano, contíguo às 

urbanizações de Santa Catarina e do Convento
n  Construir um novo parqueamento automóvel 

junto à Fripex
n  Requalificar o Largo da Boavista
n  Prosseguir a reabilitação e expansão do espaço 

público da ZIL 2 e criar uma linha direta de 
acesso à zona portuária

n  Iniciar o Programa de Apoio ao Comércio Tradi-
cional, com financiamento da autarquia

n  Implementar um programa de eficiência ener-
gética nos edifícios municipais

n  Apoiar os idosos na aquisição de medicamen-
tos e implementar o Programa de Apoio ao 
Arrendamento

n  Criar o Cartão Jovem Municipal e construir o 
Skate Park

n  Apoiar as escolas no aumento do sucesso esco-
lar e redução do absentismo

n  Reabilitar e ampliar a Escola Básica da Quinta 
dos Passarinhos e criar novos campos de jogos 
na Escola Básica n.º 1 e na Escola Vasco da Gama

n Promover estudos, na continuidade do GISA, 
para determinar a qualidade ambiental e as 
implicações da poluição na saúde

n Construir um Observatório do Mar nos arma-
zéns da Ribeira Velha

n  Criar a Reserva Arqueológica Subaquática
n Reabilitar o Centro Recreativo Sineense para 

receber o posto de turismo
n  Continuar a reforçar o calendário anual de even-

tos culturais, desportivos e de lazer

Estas são algumas das ações prioritárias para o 
mandato. Terão diferentes graus de execução em 
2018, ano para o qual foi aprovado um orçamento 
no montante de 32 milhões e 382 mil euros.

ENQUADRAMENTO PRIORIDADES VOTAÇÃO

2018-2021
VAI PASSAR

POR AQUI
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e Porto Covo
OBRAS EM CONCLUSÃO

Circulação na estrada S. Torpes - Porto 
Covo já se faz em piso renovado

O Caminho Municipal 1109, entre S. Torpes (desde o 
cruzamento da EDP) e a entrada de Porto Covo (início da 
Rua do Mar), já tem melhores condições de circulação. 
Através de uma empreitada em que a Câmara Municipal de 
Sines investiu 307 332 euros, a via foi requalificada 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. No 
âmbito da empreitada foi também arranjado o pequeno 
parque de merendas de S. Torpes. Neste momento, a 
Câmara Municipal de Sines, através dos seus serviços, está 
a concluir as bermas que faltam completar.

Câmara requalifica pavimentos 
degradados da cidade

A Câmara Municipal de Sines está a concluir a reparação de pavimentos em betuminoso da cidade que se encontram degradados, um investimento de 144 mil 
e 170 euros. Já foram realizadas intervenções no estacionamento junto ao Hotel D. Vasco, Rua do Porto Industrial, Rua dos Pescadores, Estrada da Costa do 
Norte - Cruzamento, Rua dos Gamas, Cruzamento Rua da Floresta, Baixa de S. Pedro, Rua de Nisa, rua junto à CMS, S. Rafael, estacionamento da Rua Gago 
Coutinho, Rua K da ZIL 2 e estacionamento da Rua de Ferreira. Faltam executar as obras na Estrada da Afeiteira.

OBRAS EM CONCLUSÃO
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e Porto Covo
OBRAS EM CONCLUSÃO

Circulação na estrada S. Torpes - Porto 
Covo já se faz em piso renovado

O Caminho Municipal 1109, entre S. Torpes (desde o 
cruzamento da EDP) e a entrada de Porto Covo (início da 
Rua do Mar), já tem melhores condições de circulação. 
Através de uma empreitada em que a Câmara Municipal de 
Sines investiu 307 332 euros, a via foi requalificada 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. No 
âmbito da empreitada foi também arranjado o pequeno 
parque de merendas de S. Torpes. Neste momento, a 
Câmara Municipal de Sines, através dos seus serviços, está 
a concluir as bermas que faltam completar.

Câmara requalifica pavimentos 
degradados da cidade

A Câmara Municipal de Sines está a concluir a reparação de pavimentos em betuminoso da cidade que se encontram degradados, um investimento de 144 mil 
e 170 euros. Já foram realizadas intervenções no estacionamento junto ao Hotel D. Vasco, Rua do Porto Industrial, Rua dos Pescadores, Estrada da Costa do 
Norte - Cruzamento, Rua dos Gamas, Cruzamento Rua da Floresta, Baixa de S. Pedro, Rua de Nisa, rua junto à CMS, S. Rafael, estacionamento da Rua Gago 
Coutinho, Rua K da ZIL 2 e estacionamento da Rua de Ferreira. Faltam executar as obras na Estrada da Afeiteira.

OBRAS EM CONCLUSÃO
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OBRAS EM CURSO

OBRAS A INICIAR

:: EM FASE DE CONCURSO

> Reabilitação do Espaço Público 
do Bairro 1.º de Maio - 2.ª fase

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Alentejo 2020 aprovou a candidatura sub-
metida pela Câmara Municipal de Sines para a 2.ª fase da Reabilitação do Espaço Público 
do Bairro 1.º de Maio. No momento do fecho deste boletim, o concurso público da emprei-
tada estava a decorrer.
   A intervenção a realizar visa a requalificação do espaço público no bairro através da cria-
ção de percursos pedonais acessíveis e zonas de estadia informais que garantam a circula-
ção segura, o conforto e a segurança de pessoas e bens.
   Pretende-se melhorar o ambiente urbano, promover a equidade social no acesso a bens 
e serviços e contribuir para a qualificação e apropriação do espaço público, reforçando as 
dinâmicas socioeconómicas na área de intervenção.
    Tal como a 1.ª fase da reabilitação do Bairro 1.º de Maio, já concluída, a 2.ª fase está inte-
grada no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Sines.
    A operação "Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de Maio (2.ª fase)" é um inves-
timento com um custo total de 977 583,76 €. O investimento elegível é de 492 961 €, cofi-
nanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa ope-
racional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de 
419 016,85 €.

> Requalificação da Rua Marquês 
de Pombal

No fecho desta edição do boletim, a empreitada de requalificação da Rua Marquês de Pom-
bal encontrava-se em fase de concurso público. A operação pretende regenerar, valorizar 
e qualificar a Rua Marquês de Pombal, fomentando novas funções urbanas numa zona 
vital para a cidade e para o centro histórico.
   A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e Praça da 
República – 1.ª Fase", centrada na Rua Marquês de Pombal, é um investimento com um 
custo total de 1 510 776,79 €. O investimento elegível é de 1 266 285,77 €, cofinanciado à 
taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de                   
1 076 342,90 €.

> Estacionamento junto à Fripex

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Alentejo 2020 aprovou no dia 8 de março a 
candidatura "Operação A - Estacionamento de Apoio ao Mercado Municipal e Centro His-
tórico", referente a nova área de estacionamento junto à Fripex. O concurso público da 
empreitada está a decorrer.
   A intervenção visa a requalificação urbana do espaço público, procurando reduzir obstá-
culos arquitetónicos, harmonizando a circulação automóvel e a pedonal. A reorganização 
do espaço promoverá a criação de áreas formalizadas de estacionamento, de modo a redu-
zir a incidência de estacionamento abusivo - um dos principais problemas de mobilidade 
do espaço, mas também um forte constrangimento à utilização do mesmo em segurança.
  A operação está integrada no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 
Sines e é um investimento com um custo total de 389 253,09 €. O investimento elegível é 
de 387 723,09 €, cofinanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no 
âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 329 564,63 €.

:: ADJUDICADAS 

> Execução de ossários e gavetões no cemitério de Sines - Fase 2
Construção de novos edifícios no cemitério de Sines com capacidade para 162 gavetões e 75 ossários. Investimento: 135 759 €

> Requalificação da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais do Bairro Soeiro Pereira Gomes
Reformulação do traçado da rede, para ultrapassar os conflitos existentes devido à construção de novas habitações. Investimento: 51 125 €

>  Outras: Reparação de infiltrações e pintura das piscinas municipais (21 094 €), repavimentação de zonas de estacionamento em Sines (13 989 €), arranjos exterio-
res da rotunda da zona comercial (13 566 €), execução de base do depósito de água da Caniceira (9805 €).

OBRAS EM CONCLUSÃO

Reabilitação do Bairro do Farol 
e ZIL 1 em fase de acabamentos

A Câmara Municipal de Sines está a finalizar a resolução dos problemas nos pavimentos e rede de esgotos do Bairro do Farol e da ZIL 1. O principal objetivo da 
empreitada foi acabar com as deficiências de drenagem quando chovia com intensidade, especialmente na zona mais baixa do Bairro do Farol. Para tal, foi 
substituída parte do coletor e construídos novos sumidouros, com maior capacidade. Em paralelo, no Bairro do Farol e ZIL 1, foram pavimentadas as áreas 
atualmente sem pavimento e foi aplicada uma camada de desgaste no restante pavimento. No Bairro do Farol, além das intervenções nos pavimentos e rede 
de esgotos, foi enterrada a rede de telecomunicações e a parte da rede elétrica que ainda se encontrava aérea. A empreitada foi um investimento de 328 483 
euros e deverá estar concluída em maio.

> Fábricas romanas

A Câmara Municipal de Sines está a finalizar as 
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 
operação 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.

> Rua da Floresta 2.ª fase

A 2.ª fase da operação de criação de novos canais 
pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada da 
Floresta está a decorrer. Esta fase da operação, 
centrada na Rua da Floresta, deverá cumprir os 
mesmos objetivos da 1.ª fase, de que é uma 
continuidade: estímulo à utilização de modos 
suaves de transporte, fomentando hábitos 
saudáveis e contribuindo para reduzir a emissão 
de gases com efeito de estufa. Investimento 
cofinanciado em 85% pelo PO Alentejo 2020, no 
âmbito do programa Portugal 2020, com fundos 
FEDER / UE. O investimento é de 382 449,99 €, 
com uma despesa elegível de 266 192,55 € e 
comparticipação FEDER de 226 263,66 €.

> 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. O 
principal objetivo da obra 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. É 
um investimento de 246 281 euros.
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OBRAS EM CURSO

OBRAS A INICIAR

:: EM FASE DE CONCURSO

> Reabilitação do Espaço Público 
do Bairro 1.º de Maio - 2.ª fase

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Alentejo 2020 aprovou a candidatura sub-
metida pela Câmara Municipal de Sines para a 2.ª fase da Reabilitação do Espaço Público 
do Bairro 1.º de Maio. No momento do fecho deste boletim, o concurso público da emprei-
tada estava a decorrer.
   A intervenção a realizar visa a requalificação do espaço público no bairro através da cria-
ção de percursos pedonais acessíveis e zonas de estadia informais que garantam a circula-
ção segura, o conforto e a segurança de pessoas e bens.
   Pretende-se melhorar o ambiente urbano, promover a equidade social no acesso a bens 
e serviços e contribuir para a qualificação e apropriação do espaço público, reforçando as 
dinâmicas socioeconómicas na área de intervenção.
    Tal como a 1.ª fase da reabilitação do Bairro 1.º de Maio, já concluída, a 2.ª fase está inte-
grada no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Sines.
    A operação "Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de Maio (2.ª fase)" é um inves-
timento com um custo total de 977 583,76 €. O investimento elegível é de 492 961 €, cofi-
nanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa ope-
racional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de 
419 016,85 €.

> Requalificação da Rua Marquês 
de Pombal

No fecho desta edição do boletim, a empreitada de requalificação da Rua Marquês de Pom-
bal encontrava-se em fase de concurso público. A operação pretende regenerar, valorizar 
e qualificar a Rua Marquês de Pombal, fomentando novas funções urbanas numa zona 
vital para a cidade e para o centro histórico.
   A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e Praça da 
República – 1.ª Fase", centrada na Rua Marquês de Pombal, é um investimento com um 
custo total de 1 510 776,79 €. O investimento elegível é de 1 266 285,77 €, cofinanciado à 
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culos arquitetónicos, harmonizando a circulação automóvel e a pedonal. A reorganização 
do espaço promoverá a criação de áreas formalizadas de estacionamento, de modo a redu-
zir a incidência de estacionamento abusivo - um dos principais problemas de mobilidade 
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:: ADJUDICADAS 

> Execução de ossários e gavetões no cemitério de Sines - Fase 2
Construção de novos edifícios no cemitério de Sines com capacidade para 162 gavetões e 75 ossários. Investimento: 135 759 €

> Requalificação da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais do Bairro Soeiro Pereira Gomes
Reformulação do traçado da rede, para ultrapassar os conflitos existentes devido à construção de novas habitações. Investimento: 51 125 €

>  Outras: Reparação de infiltrações e pintura das piscinas municipais (21 094 €), repavimentação de zonas de estacionamento em Sines (13 989 €), arranjos exterio-
res da rotunda da zona comercial (13 566 €), execução de base do depósito de água da Caniceira (9805 €).

OBRAS EM CONCLUSÃO
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e ZIL 1 em fase de acabamentos

A Câmara Municipal de Sines está a finalizar a resolução dos problemas nos pavimentos e rede de esgotos do Bairro do Farol e da ZIL 1. O principal objetivo da 
empreitada foi acabar com as deficiências de drenagem quando chovia com intensidade, especialmente na zona mais baixa do Bairro do Farol. Para tal, foi 
substituída parte do coletor e construídos novos sumidouros, com maior capacidade. Em paralelo, no Bairro do Farol e ZIL 1, foram pavimentadas as áreas 
atualmente sem pavimento e foi aplicada uma camada de desgaste no restante pavimento. No Bairro do Farol, além das intervenções nos pavimentos e rede 
de esgotos, foi enterrada a rede de telecomunicações e a parte da rede elétrica que ainda se encontrava aérea. A empreitada foi um investimento de 328 483 
euros e deverá estar concluída em maio.

> Fábricas romanas

A Câmara Municipal de Sines está a finalizar as 
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 
operação 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.

> Rua da Floresta 2.ª fase

A 2.ª fase da operação de criação de novos canais 
pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada da 
Floresta está a decorrer. Esta fase da operação, 
centrada na Rua da Floresta, deverá cumprir os 
mesmos objetivos da 1.ª fase, de que é uma 
continuidade: estímulo à utilização de modos 
suaves de transporte, fomentando hábitos 
saudáveis e contribuindo para reduzir a emissão 
de gases com efeito de estufa. Investimento 
cofinanciado em 85% pelo PO Alentejo 2020, no 
âmbito do programa Portugal 2020, com fundos 
FEDER / UE. O investimento é de 382 449,99 €, 
com uma despesa elegível de 266 192,55 € e 
comparticipação FEDER de 226 263,66 €.

> 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. O 
principal objetivo da obra 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. É 
um investimento de 246 281 euros.
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> Câmara cadastra infraestruturas de água e esgotos

Os trabalhos de campo do projeto de elaboração de cadastro das infraestrutu-
ras de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais estão a 
decorrer desde o início do ano.
   A operação engloba recolha de informação de georreferenciação dos traça-
dos das condutas e coletores, cotas topográficas de implantação e de soleira e 
outros dados de cadastro físico das redes de distribuição e de adução e das 
redes de drenagem.
   Também são objeto de cadastro as caixas de visita, os órgãos de manobra e 
controlo, os ramais domiciliários, os marcos e bocas de incêndio, as bocas de 
rega e contadores domésticos, os reservatórios, as estações elevatórias, as 
ETAR e as captações.
    Com a informação que está a ser obtida nestes trabalhos será construída uma 
ferramenta SIG para ajudar à tomada de decisões sobre o planeamento, ges-
tão e manutenção das infraestruturas, como seja de avarias, construção, reno-
vação e reabilitação dos seus componentes (condutas e coletores, ramais, 
órgãos, etc.).
    A operação representa um investimento elegível de 214 500 euros, cofinanci-
ado à taxa de 85% por verbas do Fundo de Coesão da União Europeia, no 
âmbito do POSEUR / Portugal 2020.

> Qualidade da água 
debatida em seminário
A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano / Unidade de Saúde Pública 
do Alentejo Litoral promoveu no dia 15 de março, com o apoio da Câmara 
Municipal de Sines, um seminário relativo à água de consumo humano. 
   Intitulado "Conhece a água que bebe?", o seminário, realizado no Centro de 
Artes de Sines, foi um espaço de debate de temas como a qualidade da água 
e a vigilância sanitária da água no Alentejo Litoral e a importância de boas 
práticas e a prevenção da legionella na água de consumo humano.
   Uma das intervenções esteve a cargo da Câmara Municipal de Sines, atra-
vés da engenheira Manuela Justino (Divisão de Obras Municipais e Serviços 
Urbanos), que explicou a forma como é implementado o Plano de Segurança 
da Água nos sistemas de abastecimento do concelho.

S E R V I Ç O S   U R B A N O S

> Câmara renova 
rede de papeleiras

A Câmara Municipal de Sines adquiriu 140 papeleiras novas para colocação 
em diversos locais da cidade, um investimento de 30 500 euros. Estão a ser 
removidas, faseadamente, as papeleiras antigas.

> Mais de 1,4 M€  
pagos a coletividades 
e entidades em 2017
A Câmara Municipal de Sines pagou, em 2017, um total de 1 milhão 
428 mil e 793,85 euros a coletividades e instituições com ação nas 
áreas da cultura, desporto, educação, solidariedade social, 
desenvolvimento económico e turismo. Com estes pagamentos, a 
Câmara Municipal de Sines cumpriu compromissos estabelecidos em 
2017, regularizou compromissos que estavam pendentes de anos 
anteriores e fez alguns adiantamentos para responder a situações de 
necessidade das entidades apoiadas. A lista completa dos 
pagamentos efetuados pode ser consultada na área Município > 
Gestão do site municipal, www.sines.pt.

> Petrogal apoia cultura, 
desporto e solidariedade
A Petrogal, a Câmara Municipal de Sines e 26 coletividades e 
entidades assinaram a 19 de fevereiro, nos Paços do Concelho, 
protocolos de colaboração relativos a 2017. A Petrogal atribuiu 
através destes protocolos 230 mil euros em donativos e patrocínios 
para apoio à cultura, desporto e solidariedade. Apoios: Academia GS 
(10 000 €), Andebol CS (5000 €), A Gralha (5000 €), A. Caboverdiana 
(5000 €), A. Caçadores (1500 €), Bombeiros VS (20 000 €), Pro Artes 
(70 000 €), Prosas (2000 €), AR Dança Sineense (6000 €), Sines 
Solidária (1000 €), CMS - FMM Sines (53 500 €), Cáritas (2000 €), 
CCEN (4000 €), Cercisiago (3000 €), CNLA (4000 €), Clube de Ténis 
(500 €), Clube Náutico (1500 €), Paróquia (2000 €), Ginásio CS (2000 
€), HC Vasco da Gama (4000 €), Independentes (4000 €), Missão 
Coragem (1000 €), Resgate (500 €), Santa Casa (5000 €), Sines Surf 
Clube (500 €), SMURSS (3000 €) e Vasco da Gama AC (14 000 €).

> Nasceu associação 
jovem em Sines
A AMJS - Associação + para a Juventude Sineense apresentou-se à 
comunidade, a 17 de fevereiro, numa sessão com casa cheia realizada 
no auditório do Centro de Artes de Sines. Tiago Camarão, 
responsável pela associação, fez um balanço positivo da iniciativa, 
onde a associação apresentou o seu projeto e o seu objetivo 
principal: “valorizar ao máximo a juventude e apoiar projetos que por 
vezes não são apoiados e são tão bons”. A apresentação contou com 
a participação de jovens artistas locais, para "provar que há muitos 
talentos em Sines no mundo das artes".  O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Sines, Fernando Ramos, esteve presente na 
sessão de apresentação da AMJS, que considerou “fundamental” 
para cobrir a lacuna de associações jovens na cidade.
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No âmbito de um protocolo celebrado entre a 
CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, continuam a realizar-se em 
2018 as sessões de atendimento jurídico sobre 
direitos dos consumidores para os munícipes de 
Sines. 

Marcação
As sessões são gratuitas e realizam-se no edifício 
da Câmara Municipal de Sines (Paços do 
Concelho), todas as terceiras terças-feiras do mês, 
entre as 13h30 e as 16h30, mediante marcação 
presencial no Balcão Único do Município de Sines 
ou, via telefone, pelo número 269 630 650.  

Próximas sessões
15 de maio, 19 de junho, 17 de julho, 21 de agosto, 
18 de setembro, 16 de outubro, 20 de novembro e 
18 de dezembro

CONSUMIDORES

QUALIDADE DA ÁGUA

> Análises revelam boa 
qualidade da água de Sines

A qualidade da água do sistema de abastecimento 
público é uma das prioridades da Câmara Municipal 
de Sines, que tem vindo a trabalhar no sentido de 
melhorar os processos de tratamento e desinfeção 
da água.
  Relativamente ao quarto trimestre de 2017, con-
clui-se que, num plano com 15 amostras na torneira 
do consumidor, 98,35% das 121 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 foi 
feita pelo Laboratório de Águas do Litoral Alenteja-
no, entidade acreditada pelo Instituto Português de 
Acreditação. Os resultados foram reportados à Enti-
dade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostra-
gem aprovado pela ERSAR, com base no disposto 
no capítulo I I I e no anexo II I do Decreto-Lei 
nº306/2007, foram feitas análises na torneira do con-
sumidor de forma a obter uma imagem representa-
tiva da qualidade da água distribuída pela Câmara 
Municipal. Todas as determinações foram realiza-
das no cumprimento das disposições constantes na 
lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, 
frequência de amostragem e análise, e métodos ana-
líticos.
  Uma água para consumo humano de boa qualidade 
caracteriza-se por não pôr em risco a saúde pública, 
ser agradável ao paladar e à vista dos consumidores 
e não causar a deterioração ou destruição das dife-
rentes partes do sistema de abastecimento. 

INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

> Saiba em que datas pode marcar apoio ao consumidor em 2018

EDITAL N.º 17/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara ordinária 
de 04 de janeiro de 2018, foi tomada a seguinte deli-
beração com eficácia externa:

- Aprovada a proposta de alteração ao Lotea-
mento Municipal da ZIL III, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 18/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara pública 
de 18 de janeiro de 2018, foi tomada a seguinte deli-
beração com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de 
taxas, requerido pela Siga a Festa – Associação de 
Carnaval para o ano 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 19/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara ordinária 
de 01 de fevereiro de 2018, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovados os pedidos de isenção do pagamento 
de taxas requeridos por Associação de Moradores 
da Bêbeda, Associação de Moradores do Paiol e 
Teatro do Mar - Contra Regra para o ano 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 20/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara extraor-
dinária de 08 de fevereiro, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a minuta de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sines e a Siga a Festa - Associação de 
Carnaval para apoio à concretização do carnaval 
2018;
- Aprovada a atribuição do lote 1256 da ZIL II, em 
Sines, à Carbonell Figueras;
- Aprovada a atribuição no valor de 6.500,00 € à 
CPSI para a concretização do Documentário “Si-
nes e o Mar”.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 21/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara pública 
de 15 de fevereiro, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada minuta de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sines e a Administração dos Portos 
de Sines e do Algarve, cujo objetivo é a colabora-
ção entre as instituições, no âmbito dos 40 anos da 
APS através do Arquivo Municipal.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 22/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público, que em reunião de câmara ordinária 
de 01 de março de 2018, foram tomadas as seguin-
tes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pelo Clube Ases do Volante para o 
ano 2018;
- Aprovadas as normas de participação para o con-
curso de vídeo sobre o lixo marinho;
- Ratificado tarifário de resíduos urbanos para o 
ano 2018;
- Aprovada a lista de atribuição de bolsas de estudo 
ao ensino superior para o ano letivo 2017-2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 23/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara pública 
de 15.03.2018, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição dos apoios referentes a 
2017 a:
   Sines Surf – 2.500,00 €
   Clube Náutico – 2.000,00 €
- Aprovada a escolha e início do procedimento para 
a empreitada de Execução de Reabilitação do Mer-
cado Municipal;
- Aprovada a minuta de protocolo de colaboração a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Sines e a 
Federação Portuguesa de Voleibol.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 24/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara extraor-
dinária 29 de março de 2018, foi tomada a seguinte 
deliberação com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
empreitada de Requalificação do Espaço de Esta-
cionamento junto à Fripex, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 25/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara ordinária 
de 05 de abril, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovadas as normas de participação no evento 
“Tasquinhas 2018”;
- Aprovadas as minutas de edital para os bares de 
apoio, mercado de street food e artesanato do Fes-
tival Músicas do Mundo 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09
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No âmbito de um protocolo celebrado entre a 
CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, continuam a realizar-se em 
2018 as sessões de atendimento jurídico sobre 
direitos dos consumidores para os munícipes de 
Sines. 

Marcação
As sessões são gratuitas e realizam-se no edifício 
da Câmara Municipal de Sines (Paços do 
Concelho), todas as terceiras terças-feiras do mês, 
entre as 13h30 e as 16h30, mediante marcação 
presencial no Balcão Único do Município de Sines 
ou, via telefone, pelo número 269 630 650.  

Próximas sessões
15 de maio, 19 de junho, 17 de julho, 21 de agosto, 
18 de setembro, 16 de outubro, 20 de novembro e 
18 de dezembro

CONSUMIDORES

QUALIDADE DA ÁGUA

> Análises revelam boa 
qualidade da água de Sines
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público é uma das prioridades da Câmara Municipal 
de Sines, que tem vindo a trabalhar no sentido de 
melhorar os processos de tratamento e desinfeção 
da água.
  Relativamente ao quarto trimestre de 2017, con-
clui-se que, num plano com 15 amostras na torneira 
do consumidor, 98,35% das 121 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 foi 
feita pelo Laboratório de Águas do Litoral Alenteja-
no, entidade acreditada pelo Instituto Português de 
Acreditação. Os resultados foram reportados à Enti-
dade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostra-
gem aprovado pela ERSAR, com base no disposto 
no capítulo I I I e no anexo II I do Decreto-Lei 
nº306/2007, foram feitas análises na torneira do con-
sumidor de forma a obter uma imagem representa-
tiva da qualidade da água distribuída pela Câmara 
Municipal. Todas as determinações foram realiza-
das no cumprimento das disposições constantes na 
lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, 
frequência de amostragem e análise, e métodos ana-
líticos.
  Uma água para consumo humano de boa qualidade 
caracteriza-se por não pôr em risco a saúde pública, 
ser agradável ao paladar e à vista dos consumidores 
e não causar a deterioração ou destruição das dife-
rentes partes do sistema de abastecimento. 

INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

> Saiba em que datas pode marcar apoio ao consumidor em 2018

EDITAL N.º 17/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara ordinária 
de 04 de janeiro de 2018, foi tomada a seguinte deli-
beração com eficácia externa:

- Aprovada a proposta de alteração ao Lotea-
mento Municipal da ZIL III, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 18/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara pública 
de 18 de janeiro de 2018, foi tomada a seguinte deli-
beração com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de 
taxas, requerido pela Siga a Festa – Associação de 
Carnaval para o ano 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 19/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara ordinária 
de 01 de fevereiro de 2018, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovados os pedidos de isenção do pagamento 
de taxas requeridos por Associação de Moradores 
da Bêbeda, Associação de Moradores do Paiol e 
Teatro do Mar - Contra Regra para o ano 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 20/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara extraor-
dinária de 08 de fevereiro, foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a minuta de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sines e a Siga a Festa - Associação de 
Carnaval para apoio à concretização do carnaval 
2018;
- Aprovada a atribuição do lote 1256 da ZIL II, em 
Sines, à Carbonell Figueras;
- Aprovada a atribuição no valor de 6.500,00 € à 
CPSI para a concretização do Documentário “Si-
nes e o Mar”.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 21/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara pública 
de 15 de fevereiro, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada minuta de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sines e a Administração dos Portos 
de Sines e do Algarve, cujo objetivo é a colabora-
ção entre as instituições, no âmbito dos 40 anos da 
APS através do Arquivo Municipal.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 22/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público, que em reunião de câmara ordinária 
de 01 de março de 2018, foram tomadas as seguin-
tes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de 
taxas requerido pelo Clube Ases do Volante para o 
ano 2018;
- Aprovadas as normas de participação para o con-
curso de vídeo sobre o lixo marinho;
- Ratificado tarifário de resíduos urbanos para o 
ano 2018;
- Aprovada a lista de atribuição de bolsas de estudo 
ao ensino superior para o ano letivo 2017-2018.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09

EDITAL N.º 23/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
torna público que, em reunião de câmara pública 
de 15.03.2018, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:
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- Aprovada a minuta de protocolo de colaboração a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Sines e a 
Federação Portuguesa de Voleibol.

O Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
2018-04-09
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Educação

Aprovada candidatura para 
melhorar sucesso escolar em Sines

A comissão diretiva do programa operacional Alen-
tejo 2020 aprovou a candidatura Planos Integra-
dos e Inovadores de Combate ao Insucesso Esco-
lar, apresentada pelo município de Sines em parce-
ria com o Agrupamento de Escolas de Sines e a 
Escola Secundária Poeta Al Berto.
   A operação tem uma duração de 24 meses e já 
está a ser executada. Os seus principais objetivos 
são prevenir o abandono e o absentismo e melho-
rar o sucesso escolar.
   No final do projeto, em 2019, pretende-se ter 
reduzido a taxa de alunos com níveis negativos (a 

pelo menos uma disciplina) dos anos curriculares 
abrangidos em 10% (ou mais) em comparação 
com os resultados do ano letivo 2016/17.
   Outra meta do projeto é a diminuição da taxa de 
retenção e desistência nos anos curriculares 
abrangidos em 25% (ou mais) em comparação 
com os resultados do ano letivo 2016/17.
   Para atingir os objetivos definidos no projeto, foi 
delineado um conjunto de atividades dirigidas aos 
problemas priorizados.
  Na lista de atividades programadas incluem-se 
laboratórios de aprendizagem dentro e fora da 

> Parque infantil 
do Bairro Júdice 
Fialho reabilitado
A Câmara Municipal de Sines concluiu a 
reabilitação de mais um parque infantil do 
concelho, desta vez no Bairro Júdice Fialho. 
Foram instalados novos equipamentos de recreio 
e lazer, um novo piso e máquinas de fitness ao ar 
livre. A ação integra-se no plano de reabilitação 
dos parques infantis do concelho, desenvolvido 
pela Câmara Municipal de Sines para tornar estes 
espaços mais modernos, confortáveis e seguros. 
No âmbito deste plano já foram beneficiados o 
Parque Infantil de Sines (antigo IOS) e os parques 
existentes nas Percebeiras, Baixa de São Pedro, 
Courela da Cruz / Quinta dos Passarinhos, 
Alameda da Paz e Jardim Público de Porto Covo.

> Conselho Municipal de Educação reuniu-se

O Conselho Municipal de Educação reuniu-se a 11 de janeiro e 4 de abril, nos Paços do Concelho. Na 
primeira reunião, foram apresentados pelas escolas resultados do 1.º período, considerados 
globalmente positivos. O Instituto Superior Técnico, que está a apoiar a Câmara Municipal de Sines no 
processo de revisão da Carta Educativa, apresentou dados do ano letivo 2015/2016, que mostram que 
Sines bate a média do Alentejo Litoral e até nacional em muitos indicadores, mas também que são 
preocupantes as altas taxas de abandono escolar no concelho. Na segunda reunião, foram apresentados 
os resultados escolares referentes ao 2.º período do Agrupamento de Escolas de Sines, da Escola Poeta 
Al Berto e do CENFIM. O Instituto do Emprego e Formação Profissional apresentou a sua oferta para 
2018. O Conselho Municipal de Educação é o órgão consultivo do município para matérias educativas. 

> Carta Educativa de Sines em revisão

A Câmara Municipal de Sines, com o apoio técnico do Instituto Superior Técnico, está a rever a Carta 
Educativa de Sines, documento de planeamento estratégico que tem como objetivo o ordenamento da 
rede de equipamentos de educação e ensino e a melhoria geral do sistema educativo a nível concelhio. 
A maioria das cartas educativas em vigor tiveram o seu período de homologação entre 2006 e 2008. 
Fruto das evoluções socioeconómicas ocorridas nos últimos anos e da própria evolução do sistema 
educativo, os instrumentos de planeamento, nos quais a carta educativa se inclui, necessitam de  
revisão e adequação. O site municipal, www.sines.pt, tem disponível um formulário para recolha de 
contributos do público para este processo. 

> Programa Municipal de Educação disponível 

O Programa Municipal de Educação para o ano letivo 2017/2018 pode ser consultado online, na área 
Residente > Educação do site municipal, www.sines.pt. Este documento é destinado ao ensino pré-
escolar e de 1.º ciclo e reúne todos os programas e atividades promovidos pelos vários serviços da 
Câmara Municipal de Sines que trabalham na área da educação. Através dele, os docentes têm acesso 
aos instrumentos que a autarquia disponibiliza ao longo do ano letivo para a formação dos mais jovens, 
permitindo-lhes conhecer e planear a participação nas atividades e a sua integração nos programas 
escolares. Aos pais e encarregados de educação, oferece uma visão sistematizada dos programas e 
atividades que a autarquia coloca à disposição de crianças e famílias.

sala de aula, workshops, seminários, ações de capa-
citação, atividades de enriquecimento curricular, 
sessões de musicoterapia, uma semana aberta de 
oferta formativa e uma ação para prevenir situa-
ções de carência alimentar.
   A operação é um investimento de 554 633,04 € 
comparticipado em 85% pelo Fundo Social Euro-
peu, no âmbito do programa operacional Alentejo 
2020 / Portugal 2020. A comparticipação da União 
Europeia é de 471 463,58 € e a comparticipação 
pública nacional, assegurada pelo município de 
Sines, totaliza 83 199,46 €.

> Projeto apoia 
jovens descendentes 
de imigrantes

A Associação Caboverdiana de Sines e Santiago 
do Cacém inaugurou, no dia 31 de janeiro, os 
espaços físicos do projeto Ocupacit@, que 
desenvolve desde 2017. As três salas do projeto - 
mediateca, sala de estudo e sala polivalente - 
foram inauguradas na sede da associação, com a 
presença da secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. O 
projeto Ocupacit@, que presta apoio a 60 jovens 
de várias idades e nacionalidades, imigrantes e 
descendentes de imigrantes, tem como objetivos 
a melhoria do rendimento escolar, mediação de 
conflitos, aproximação das famílias e ocupação 
de tempos livres.
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...criaram um espetáculo musical com uma 
artista do Teatro Nacional de S. Carlos

No âmbito do programa Residências Artísticas, Elizabeth Davis, artista da 
Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, esteve em Sines entre 5 e 9 
de março, para uma semana de trabalho com os alunos da turma 2.º C da 
Escola Básica N.º 1 de Sines. As sessões de trabalho decorreram no Centro 
de Artes, em cooperação com a equipa técnica do Serviço Educativo e 
Cultural. A partir do gamelão, instrumento indonésio, a instrumentista 
guiou os alunos na construção de uma composição musical, apresentada 
no Auditório do Agrupamento de Escolas de Sines, a 9 de março. No 
âmbito de iniciativa interministerial entre as áreas da Educação e da 
Cultura, dinamizada pela Direção-Geral da Educação e pelo Opart.

No 1.º trimestre de 2018,
as crianças de Sines...

...Entre muitas outras atividades 
de educação artística, ambiental e físico-motora

...assistiram a uma aula diferente com o 
pintor António Caetano

Os alunos do 6.º ano de escolaridade da Escola EB2,3 Vasco da Gama 
visitaram a exposição "Persistência do Mito", do pintor António Caetano, 
patente no Centro de Artes de Sines de 24 de novembro a 14 de fevereiro. 
Nestas visitas-ateliês, que funcionaram como aulas da disciplina de 
Educação Artística e Tecnológica fora do seu espaço habitual, o pintor 
natural de Sines guiou os alunos e professores num percurso pela sua obra 
e desafiou os alunos a pegarem eles próprios no lápis para desenhar o 
corpo humano. A iniciativa esteve integrada nos Ateliês de Criação e 
Experimentação do Serviço Educativo e Cultural do CAS.

...estiveram com o embaixador da Polónia 
na recordação do Holocausto

O embaixador da Polónia em Portugal, Jacek Junosza Kisielewski, visitou a 
Biblioteca Municipal de Sines, no dia 24 de janeiro. O diplomata deslocou-
se a Sines para abrir a exposição “Os Bons Samaritanos de Markowa”, 
cedida pela sua embaixada à Biblioteca Municipal. Estiveram presentes na 
sessão um grupo de alunos da Escola Secundária Poeta Al Berto e, em 
representação da Câmara Municipal de Sines, a vereadora Filipa Faria. A 
exposição "Os Bons Samaritanos de Markowa" relata a história de uma 
família polaca morta pelos alemães por ter ajudado os judeus durante a II 
Guerra Mundial.

...foram ao Centro de Artes com os pais e 
famílias em mais um Bebés às Artes

O Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines voltou a 
dedicar um fim de semana aos bebés e famílias. Desta vez, as atividades 
aconteceram a 24 e 25 de fevereiro, nos espaços do centro. O programa 
foi composto por massagens, dança criativa, ateliê de confeção de 
bonecos e brinquedos didáticos personalizados com recurso a meias dos 
pais, hora do conto, aula de ioga e espetáculo. A livraria A das Artes foi 
parceira.

...visitaram o Monte do Paio e o Centro de 
Ciência Viva do Lousal

No âmbito do Plano de Educação Ambiental (PEA) 2017/2018, a Câmara 
Municipal de Sines promoveu visitas ao Monte do Paio, em Brescos, 
dirigidas às oito turmas do 4º ano (131 alunos), em colaboração com o 
ICNF. Metade das turmas e dos alunos já fizeram a visita, ficando as 
restantes marcadas para o início do 3.º período. Também integradas no 
PEA, realizaram-se visitas ao Centro de Ciência Viva do Lousal, à corta 
mineira e à Galeria Waldemar, com a participação de sete turmas do 5.º 
ano, num total de 143 alunos.

...foram à descoberta da surpreendente 
Provença

A Câmara Municipal de Sines promoveu, de 4 a 16 de janeiro, um conjunto 
de sete visitas dos alunos do 5.º ano ao Percurso Interpretativo da 
Provença, junto a S. Torpes, no concelho de Sines. A atividade "À 
Descoberta… Caminhos da Provença" teve a participação de 143  alunos, 
distribuídos por sete turmas. Enquadrada no Programa de Educação 
Ambiental 2017/2018, a atividade teve como principais objetivos a 
observação da diversidade de flora e fauna da região e a identificação de 
plantas autóctones. A atividade foi coordenada e conduzida por técnicos 
do serviço de Ambiente e Conservação da Natureza e do Museu de Sines.

...ficaram a conhecer o trabalho de um 
arqueólogo subaquático

Nos dias 20 e 21 de março, os alunos do 3.º ano do 1.º ciclo do ensino 
básico das escolas de Sines ficaram a conhecer melhor o trabalho de um 
arqueólogo subaquático e a saber mais sobre as embarcações que 
frequentaram o porto de Sines ao longo da história. Foi uma atividade do 
Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, em parceria com 
a Universidade de Évora, no âmbito da ação "A Arqueologia Marítima vai à 
Escola", integrada no Projeto H: Vida&Arte.

...mostraram que não têm medo da água na 
Piscina Municipal

No dia 23 de março, a Piscina Municipal Carlos Manafaia recebeu mais 
uma edição das Brincadeiras Aquáticas. Participaram crianças do Jardim 
de Infância n.º 1, Jardim de Infância n.º 2, Jardim de Infância de Porto Covo 
e Pintainho. As Brincadeiras Aquáticas envolvem a participação de 
crianças que usufruem do bloco de natação do Programa de Expressão 
Físico-Motora garantido pela Câmara Municipal de Sines aos jardins de 
infância do concelho.
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...criaram um espetáculo musical com uma 
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NO CENTRO DO DESPORTO NACIONAL

*FUTSAL

Sines confirmou nos primeiros meses de 2018 o seu estatuto de nova cidade-
talismã do futsal português. A Taça da Liga de Futsal e os jogos de 
preparação da seleção voltaram a trazer ao Pavilhão Multiusos as melhores 
equipas e praticantes da modalidade. A parceria entre a Câmara Municipal 
de Sines e a Federação Portuguesa de Futebol para a realização destes 
eventos culminou com uma sessão de homenagem à seleção nacional, 
campeã europeia em título, nos Paços do Concelho.

> Taça da Liga de Futsal
O SL Benfica foi o vencedor da 3.ª edição da Taça da Liga de Futsal, 
disputada de 11 a 14 de janeiro. No jogo da final, realizado no dia 14, a 
equipa do Benfica venceu o Sporting CP por 5-2. Pelo caminho tinham ficado 
as equipas do SC Braga e AD Fundão, que chegaram às meias-finais, e as 
equipas do Unidos Pinheirense, Modicus Sandim, CF Os Belenenses e Futsal 
Azeméis, eliminadas nos quartos-de-final. Os jogos mais importantes da 
competição foram transmitidos em direto pela CMTV. No jogo da final, a 
audiência chegou aos 351 mil espectadores. Além da transmissão televisiva, 
o evento teve cobertura "in loco" por cerca de 30 jornalistas.

> Jogos de preparação Portugal x Sérvia
A 3 e 4 de abril, pouco mais de uma mês depois de se ter sagrado campeã 
europeia na Eslovénia, a seleção nacional de futsal jogou em Sines com a 
congénere da Sérvia uma jornada de preparação para Campeonato do 
Mundo FIFA 2020, cuja qualificação será disputada no início de 2019. 
Portugal venceu o primeiro jogo por 3-2 e o segundo por 3-1.

> Homenagem à seleção campeã europeia
O município de Sines recebeu e homenageou a seleção nacional numa 
cerimónia realizada a 2 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O 
presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, expressou "enorme satisfação" 
pela confiança que a Federação Portuguesa de Futebol tem depositado 
neste município para a realização de eventos do seu departamento de 
futsal no Multiusos de Sines. Pedro Dias, diretor da FPF, sublinhou o 
"papel muito importante" que o município de Sines tem tido na 
qualificação da modalidade. O selecionador Jorge Braz deixou uma 
mensagem de motivação aos jovens atletas da Independentes Futsal 
Associação presentes na sessão: "As pessoas mais importantes no vosso 
processo de formação são vocês próprios", disse.

*BASQUETEBOL
Fevereiro foi o mês do basquetebol no Pavilhão Multiusos. Nos dias 10 e 11, o SL Benfica conquistou em Sines a nona edição da Taça Hugo dos Santos, 
batendo a União Desportiva Oliveirense na final por 99-85 pontos. Os clubes finalistas tinham vencido o Vitória de Guimarães e o FC Porto nas meias-finais. No 
dia 25 de fevereiro, o basquetebol voltou ao Multiusos com um jogo da seleção nacional, que venceu a seleção de Chipre, por 76-64, no âmbito da pré-
qualificação para o Eurobasket'2021. A presença da seleção em Sines, que incluiu também um encontro de atletas e dirigentes da seleção com alunos da Escola 
Secundária Poeta Al Berto, foi mais uma jornada de promoção do basquetebol em Sines. A Câmara Municipal apoiou ambas as organizações da Federação 
Portuguesa de Basquetebol / Associação de Basquetebol de Setúbal.

*VOLEIBOL
Depois do futsal e do basquetebol, o Multiusos de Sines voltou a ser sede 
de uma final de uma das principais modalidades desportivas de pavilhão, 
nos dias 7 e 8 de abril, com o acolhimento da Final Four da Taça de 
Portugal de Voleibol (seniores masculinos). A competição foi ganha pelo 
SL Benfica, que na final bateu o Castêlo da Maia por 3-1 sets. Nas meias-
finais, tinham eliminado as equipas da Académica de Espinho e do 
Leixões. A competição foi organizada pela Federação Portuguesa de 
Voleibol, com o apoio da Câmara Municipal de Sines.

*CICLISMO
A 2.ª etapa da Volta ao Alentejo Crédito Agrícola 2018, realizada no dia 
15 de março, teve chegada em Sines, numa meta instalada na Avenida 
General Humberto Delgado. O vencedor da etapa, que teve início em Beja 
e foi a mais longa da prova, com 205,3km, foi o ciclista russo Dmitrii 
Strakhov, da equipa Lokosphinx. A 36.ª edição da Volta ao Alentejo, uma 
das competições clássicas do ciclismo português, reconhecida pela União 
Ciclista Internacional, realizou-se entre 14 e 18 de março, percorrendo os 
quatro distritos da região. Foi uma organização da Pódium, com o apoio 
das autarquias do Alentejo.

SPORT FLASH / FPB

FPF / ANDRÉ SANANO FPF / ANDRÉ SANANO
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> Sines comemorou Dia Internacional da Mulher
A Câmara Municipal de Sines, com o apoio de entidades locais, promoveu comemorações do Dia Internacional da Mulher na primeira quinzena de março. A 
iniciativa "clássica" das comemorações, o lanche-convívio para as mulheres de Sines, realizou-se no dia 8 de março, no Salão da Música. O convívio teve a 
intervenção do Arquivo Municipal e do Serviço Educativo do Centro de Artes de Sines com um espetáculo musical baseado nos textos literários escritos por 
mulheres em Sines na primeira metade do século XX. Este ano, as comemorações contaram também com uma aula de biodanza, pela facilitadora de 
supervisão Diana Mara, e com uma aula de defesa pessoal para mulheres, assegurada por Diana Paskal.

ANTONIO BONA (1937-2018) 

Antonio Bona, cidadão nascido em Itália que foi também um siniense notável, morreu no dia 22 
de fevereiro. No despacho a decretar luto municipal durante dois dias, o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, destacou as "qualidades humanas excecionais" e a forma "afável, altruísta e 
integra" com que Antonio Bona defendeu os interesses do município de Sines. Antonio Bona 
chegou a Sines em 1973, integrado na empresa Società Italiana per Condotte d’Acqua, que vinha 
iniciar a empreitada de construção do porto petroquímico. Com Antonio Bona, a Condotte 
ajudou os Bombeiros Voluntários, a SMURSS, tornou-se cofundadora do Cemetra, apoiou a 
Santa Casa da Misericórdia e foi parceira da Câmara Municipal de Sines sempre que solicitada. 
Antonio Bona destacou-se como sócio do Vasco da Gama Atlético Clube, mas também como seu 
presidente, entre 1977 e 1980, período áureo da história do clube. Recebeu a medalha de mérito 
municipal em 2015.

PARABÉNS
MÁRIO RUI | Futebol

Depois de uma série de lesões que atrasaram a sua progressão no futebol italiano, o lateral 
esquerdo Mário Rui, natural de Sines, está a viver aos 26 anos um dos melhores momentos da 
sua carreira. Ao serviço da equipa do Nápoles, Mário está a fazer uma época 2017/2018 de 
excelente nível na Serie A italiana, tendo chegado aos primeiros três meses de 2018 como o 
defesa lateral com a melhor performance das cinco principais ligas europeias, segundo números 
do Observatório do Futebol (CIES). O bom momento do jogador valeu-lhe também a primeira 
chamada pelo selecionador Fernando Santos à Seleção AA, tendo feito a sua estreia no jogo de 
preparação contra a Holanda, disputado a 26 de março.

ANA SOFIA SOUSA | Natação

A nadadora do Clube de Natação do Litoral Alentejano reforçou o estatuto de talento 
emergente da natação portuguesa no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, 

que decorreu no Funchal, de 22 a 25 de março. Os resultados obtidos pela nadadora do clube 
de Sines foram extraordinários: campeã nacional de juniores e vice-campeã nacional 

absolutos, na prova dos 100m livres; campeã nacional júnior e recorde nacional júnior-16 nos 
200m livres; vice-campeã nacional júnior nos 800m livres e campeã nacional júnior 50m livres. 

Também obteve mínimos para o Campeonato da Europa de Juniores.

MARCO TYSON | Kickboxing

O lutador de Sines Marco "Tyson" Campos revalidou o título de campeão de Portugal 
67kg WKU na Dynamite Fight Night (DFN) 32, realizada a 10 de março, no Pavilhão 
Desportivo Vale Pedras, em Albufeira. Em representação da Top Team (TT) Sines, 
Marco superiorizou-se ao lutador Tudor Boston, da AS Team.

ADEUS

> Música, dança e arte urbana na Quinzena da Juventude
A Quinzena da Juventude de Sines realizou-se em março e abril. No programa, esteve em destaque a noite de hip hop no Salão dos Bombeiros, a 17 de março, 
com a banda ALCATEIA281 e a dupla Mundo Segundo & Sam the Kid. A dança esteve presente através de um workshop com o bailarino Fábio Januário 
(Krayze). A fotografia de viagens foi representada por uma exposição da fotógrafa siniense Luísa Mateus Pereira no Centro de Artes de Sines (continua patente 
até 30 de abril). A edição de 2018 do programa de arte urbana Walls Project foi assegurada pelo grupo NO ART LIMIT, que pintou um mural na cidade (descida 
do Largo João de Deus). A Escola das Artes do Alentejo Litoral promoveu audições dos seus alunos e trouxe a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo para 
um concerto no salão da Santa Casa da Misericórdia. Na altura do fecho deste boletim, faltava realizar um workshop de graffiti, pelos NO ART LIMIT, e um 
workshop de suporte básico de vida, pela associação Resgate, adiados devido ao mau tempo. A Quinzena da Juventude 2018 foi uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Sines, com a colaboração de várias entidades locais.
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iniciativa "clássica" das comemorações, o lanche-convívio para as mulheres de Sines, realizou-se no dia 8 de março, no Salão da Música. O convívio teve a 
intervenção do Arquivo Municipal e do Serviço Educativo do Centro de Artes de Sines com um espetáculo musical baseado nos textos literários escritos por 
mulheres em Sines na primeira metade do século XX. Este ano, as comemorações contaram também com uma aula de biodanza, pela facilitadora de 
supervisão Diana Mara, e com uma aula de defesa pessoal para mulheres, assegurada por Diana Paskal.

ANTONIO BONA (1937-2018) 

Antonio Bona, cidadão nascido em Itália que foi também um siniense notável, morreu no dia 22 
de fevereiro. No despacho a decretar luto municipal durante dois dias, o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, destacou as "qualidades humanas excecionais" e a forma "afável, altruísta e 
integra" com que Antonio Bona defendeu os interesses do município de Sines. Antonio Bona 
chegou a Sines em 1973, integrado na empresa Società Italiana per Condotte d’Acqua, que vinha 
iniciar a empreitada de construção do porto petroquímico. Com Antonio Bona, a Condotte 
ajudou os Bombeiros Voluntários, a SMURSS, tornou-se cofundadora do Cemetra, apoiou a 
Santa Casa da Misericórdia e foi parceira da Câmara Municipal de Sines sempre que solicitada. 
Antonio Bona destacou-se como sócio do Vasco da Gama Atlético Clube, mas também como seu 
presidente, entre 1977 e 1980, período áureo da história do clube. Recebeu a medalha de mérito 
municipal em 2015.

PARABÉNS
MÁRIO RUI | Futebol

Depois de uma série de lesões que atrasaram a sua progressão no futebol italiano, o lateral 
esquerdo Mário Rui, natural de Sines, está a viver aos 26 anos um dos melhores momentos da 
sua carreira. Ao serviço da equipa do Nápoles, Mário está a fazer uma época 2017/2018 de 
excelente nível na Serie A italiana, tendo chegado aos primeiros três meses de 2018 como o 
defesa lateral com a melhor performance das cinco principais ligas europeias, segundo números 
do Observatório do Futebol (CIES). O bom momento do jogador valeu-lhe também a primeira 
chamada pelo selecionador Fernando Santos à Seleção AA, tendo feito a sua estreia no jogo de 
preparação contra a Holanda, disputado a 26 de março.

ANA SOFIA SOUSA | Natação

A nadadora do Clube de Natação do Litoral Alentejano reforçou o estatuto de talento 
emergente da natação portuguesa no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos, 

que decorreu no Funchal, de 22 a 25 de março. Os resultados obtidos pela nadadora do clube 
de Sines foram extraordinários: campeã nacional de juniores e vice-campeã nacional 

absolutos, na prova dos 100m livres; campeã nacional júnior e recorde nacional júnior-16 nos 
200m livres; vice-campeã nacional júnior nos 800m livres e campeã nacional júnior 50m livres. 

Também obteve mínimos para o Campeonato da Europa de Juniores.

MARCO TYSON | Kickboxing

O lutador de Sines Marco "Tyson" Campos revalidou o título de campeão de Portugal 
67kg WKU na Dynamite Fight Night (DFN) 32, realizada a 10 de março, no Pavilhão 
Desportivo Vale Pedras, em Albufeira. Em representação da Top Team (TT) Sines, 
Marco superiorizou-se ao lutador Tudor Boston, da AS Team.

ADEUS

> Música, dança e arte urbana na Quinzena da Juventude
A Quinzena da Juventude de Sines realizou-se em março e abril. No programa, esteve em destaque a noite de hip hop no Salão dos Bombeiros, a 17 de março, 
com a banda ALCATEIA281 e a dupla Mundo Segundo & Sam the Kid. A dança esteve presente através de um workshop com o bailarino Fábio Januário 
(Krayze). A fotografia de viagens foi representada por uma exposição da fotógrafa siniense Luísa Mateus Pereira no Centro de Artes de Sines (continua patente 
até 30 de abril). A edição de 2018 do programa de arte urbana Walls Project foi assegurada pelo grupo NO ART LIMIT, que pintou um mural na cidade (descida 
do Largo João de Deus). A Escola das Artes do Alentejo Litoral promoveu audições dos seus alunos e trouxe a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo para 
um concerto no salão da Santa Casa da Misericórdia. Na altura do fecho deste boletim, faltava realizar um workshop de graffiti, pelos NO ART LIMIT, e um 
workshop de suporte básico de vida, pela associação Resgate, adiados devido ao mau tempo. A Quinzena da Juventude 2018 foi uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Sines, com a colaboração de várias entidades locais.
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Arquivo Aberto

Poesia feminina à solta
Escrita feminina no Jornal de Sines e na Folha de Sines (1900-1930)

As mulheres de Sines cedo começaram a publicar 
nos jornais locais, a par dos seus congéneres mas-
culinos, na senda de outras mulheres como Cláu-
dia de Campos (1859-1916) e antecipando a obra 
de Arlete Argente Guerreiro (1905-1940), também 
ela uma ativa participante da imprensa regional. 
Muitas destas mulheres são hoje desconhecidas e 
o uso de pseudónimos dificulta a sua identificação. 
Para mais, nem sempre existe a certeza destes   
pseudónimos, apresentados como femininos, 
esconderem de facto mulheres. 
  O Arquivo Municipal, no mês de março, foi procu-
rar as vozes das sinienses de há cem anos. Estas 
mulheres, em nome próprio ou sob pseudónimo, 
escreveram contos, poesia e cartas literárias que 
publicaram nos periódicos Jornal de Sines (1900-
1901) e A Folha de Sines (1919-1930). Os exempla-
res originais encontram-se na Biblioteca Nacional 
de Portugal. Alguns números estão disponíveis no 
Arquivo Municipal de Sines, assim como uma 
cópia em suporte papel que pode ser consultada 
por todos os interessados.
  As mulheres com opiniões políticas, literárias ou 
simplesmente sobre cultura geral, eram vistas 
com estranheza, mas desde o século XIX que utili-
zavam os periódicos para expor os seus pontos de 
vista e publicar as suas produções literárias. 
  Do Jornal de Sines apenas se conhecem três núme-
ros, entre 1900 e 1901. Era seu diretor Gregório 
Camacho, o administrador Bento dos Santos e o 
editor Ilídio Analide dos Santos. Dado que se 
conhecem poucos números, apenas podemos 
publicar os trabalhos de Nazaré Chagas (também 
tradutora, século XIX) e Guiomar Torrezão (1844-
1898), escritoras de âmbito nacional, e as locais 
Rita Pereira de Matos e Julieta. Um dos textos mais 
interessantes é uma sátira à pouca solidez das rela-
ções, que tão depressa resultavam em casamento 
como em divórcio (Devaneios, de Guiomar Torre-
zão, 1901). 
  Entre 1919 e 1930 publicou-se em Sines o jornal A 
Folha de Sines, com intermitências e falhas: 1919-
1920, 1925-1926 e 1930. A crítica política e social da 
realidade local esteve sempre presente e tornou o 
periódico incómodo durante o Estado Novo (1926-
1974). O quinzenário era dirigido por Júlio Gomes 
da Silva Júnior (1896-1988), que se tornaria um 
importante publicista da região e uma personali-
dade marcante em Sines.
  A partir de 1928, já em plena Ditadura Militar, Júlio 
Gomes da Silva abandonou a direção da Folha de 
Sines e foi substituído por José Domingos dos San-
tos, continuando a sua linha editorial a reclamar o 
republicanismo. Júlio Gomes da Silva regressou à 
direção no número 34, de 29 de dezembro de 1929. 
  A Folha de Sines, de que conhecemos mais núme-
ros, fornece mais exemplos de escrita feminina. “O 
Enjeitado” foi publicado em 28 de junho de 1930, 
por Maria Cândida, e narra a história de um pobre 
homem nas margens da sociedade, que, depois de 

expulso da herdade em que trabalhava por amar a 
filha do lavrador, se suicidou. 
  Na Folha de Sines pontuaram ainda mulheres de 
importância regional e nacional, que estimulavam 
outras mulheres e tornavam a participação femi-
nina na opinião pública um acontecimento nor-
mal. A primeira mulher a publicar no periódico foi 
Alda Guerreiro Machado (1878-1943), com textos 
em prosa e em verso.
  Além da escritora da vizinha cidade de Santiago 
do Cacém, também Ana de Castro Osório, uma voz 
feminina nacional e republicana (1872-1935) viu as 
suas palavras publicadas na Folha de Sines. Em 
vários números entre 1 de setembro de 1919 e 1 de 

outubro de 1919 foram publicados excertos da sua 
obra Ás Mulheres Portuguesas (1905) acerca da edu-
cação feminina. No número de 19 de outubro do 
mesmo ano foi iniciada a publicação do artigo “A 
Miséria do Povo”, sobre a condição social das 
mulheres e crianças e as suas dificuldades econó-
micas. 
  Florbela Espanca e o poema “Saudades”, do Livro 
de Soror Saudade, publicado em 1923, também 
estão presentes. Em Sines o poema foi publicado 
no número de 6 de fevereiro de 1929.
  Além da poesia, uma certa Fany, com certeza um 
pseudónimo, assinava uma carta literária na Folha 
de Sines. As cartas de Fany, cujo pseudónimo come-
çou a ser grafado em 13 de setembro de 1925 como 
Famy, estabeleceram uma relação direta com uma 
correspondente imaginária, Mimi, até 1930. Fany 
pronunciou-se sobre moda, violência doméstica e 
as idiossincrasias locais, com muita verve e espírito 
crítico.
  Um número destaca-se, no entanto: a edição espe-
cial de 25 de janeiro de 1925. Nessa ocasião cele-
brou-se o centenário da morte de Vasco da Gama, 
em 1524, com celebrações por todo o país. Foi 
nessa ocasião que foi lançado em Sines o primeiro 
monumento em honra do navegador, um busto, 
que, no entanto, nunca chegou a ser edificado. A 
receita deste número da Folha de Sines revertia 
para a edificação do monumento no Largo dos 
Penedos da Índia.
  Nesse número participaram os escritores locais, 
como Júlio Gomes da Silva e A. Chalbert, ou mem-
bros da elite de Sines, como Ernesto Pidwell, assim 
como nomes nacionais, como o de Tomás Ribeiro 
(1831-1901) e a sua filha Branca de Gonta Colaço 
(1880-1945). Entre as mulheres participantes, 
além desta poetisa e conferencista, também 
escreveram mulheres como Alda Guerreiro e 
Branca da Silveira e Silva (1887-…?). 
  Outras, mulheres de Sines, como Maria B. M. 
Camacho, que se apresentava como estudante, 
são mais modestas. Os seus dados biográficos 
ainda não foram apurados, mas é seu o texto “À 
Memória de Vasco da Gama”, o qual abre a pri-
meira página do número especial, num vasto elo-
gio à memória mitificada do navegador. Essa é, 
aliás, a principal característica dos textos, quer 
escritos por homens quer por mulheres: fazer o elo-
gio de Vasco da Gama como o grande herói nacio-
nal e recordar que esta figura nascera em Sines.
  O mundo da escrita feminina dos periódicos em 
Sines está ainda por explorar. É dinâmico, vivo, e 
esconde o mistério da autoria. Esta é apenas uma 
pequena introdução. Consulte o livro eletrónico 
com a transcrição de todos os textos no sítio elec-
trónico do município (www.sines.pt/pages/372).

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

Mulher a ler. 1941, Coleção de Maria da Luz Correia, Mosaico 
das Memórias, Arquivo Municipal de Sines. Digitalizado por 

Gonçalo Chinita, Arquivo Municipal de Sines

PROMOÇÃO TURÍSTICA

FMM SINES VENCEU PRÉMIO IBÉRICO DE PROGRAMA CULTURAL

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo recebeu no dia 15 de março, em Lisboa, o Iberian 
Festival Award 2018 na categoria “Best cultural programme”. O júri do prémio, organizado pela 
Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música, reconheceu desta forma a qualidade do 
festival de Sines, na música e nas restantes componentes culturais da sua programação. Na 
cerimónia de entrega de prémios, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, agradeceu à organização do galardão “por acreditar nos festivais em Portugal”, ao 
público,  “que continua a ir a Sines a este festival fabuloso”, e, sobretudo, aos trabalhadores da 
autarquia, “que ao longo de 20 edições acreditam que o festival é um marco na região”. A 
próxima edição do festival, a 20.ª, realiza-se de 19 a 28 de julho de 2018 em Porto Covo e Sines.   

CÂMARA APOIOU REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE SINES 2018

O Carnaval voltou a trazer alegria e energia a Sines, de 9 a 14 de fevereiro. Do Carnaval dos 
Pequeninos, organizado pela Junta de Freguesia de Sines, aos desfiles, bailes e iniciativas 
paralelas, organizados pela Siga a Festa - Associação de Carnaval, com vários parceiros locais, 
foram seis dias em que a cidade saiu à rua. A Câmara Municipal de Sines participou na 
organização do evento, fazendo diretamente várias aquisições que o tornaram possível, 
nomeadamente, tecidos, esferovite, madeiras, tintas e outros materiais, iluminação, aluguer de 
tenda e geradores, refeições e dormidas de técnicos e artistas, vigilância e policiamento. Estas 
aquisições totalizaram cerca de 76 mil euros, a que se somaram a cedência de espaços e outros 
apoios logísticos.

CÂMARA PROMOVEU OFERTA TURÍSTICA NA BTL

O município de Sines esteve representado na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2018, que 
decorreu de 28 de fevereiro a 4 de março, na FIL. Nesta edição, o principal produto promovido 
pelo município foi o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, a propósito dos 20 anos do evento, 
que se comemoram em 2018. Uma equipa de técnicas da autarquia esteve em permanência na 
feira, onde prestou todas as informações sobre o concelho e a sua diversidade de produtos 
turísticos aos visitantes da BTL. A participação de Sines na Bolsa de Turismo de Lisboa foi feita 
em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

TALL SHIPS ACONTECIMENTO DE 2017 PARA IMPRENSA DA REGIÃO

Os órgãos de comunicação social do Alentejo Litoral escolheram o evento Sines Tall Ships 
Festival, que trouxe a Sines grandes veleiros e visitantes de todo o mundo, como Acontecimento 
do Ano 2017. O realizador siniense Vicente Alves do Ó obteve a distinção na categoria Cultura, 
pela estreia do filme "Al Berto". O Festival Músicas do Mundo, na categoria Cultura, e a nadadora 
Ana Sofia Sousa (Clube de Natação do Litoral Alentejano), na categoria Desporto, estiveram 
nomeados. A distinção resultou da escolha de todos os órgãos de comunicação social do Alentejo 
Litoral, nomeadamente, Antena Miróbriga, Rádio Sines, Rádio Cidade Nova, jornal O Leme,  
jornal Sudoeste, jornal Mercúrio e jornalistas e fotojornalistas freelancers que trabalham na 
região.
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Arquivo Aberto

Poesia feminina à solta
Escrita feminina no Jornal de Sines e na Folha de Sines (1900-1930)

As mulheres de Sines cedo começaram a publicar 
nos jornais locais, a par dos seus congéneres mas-
culinos, na senda de outras mulheres como Cláu-
dia de Campos (1859-1916) e antecipando a obra 
de Arlete Argente Guerreiro (1905-1940), também 
ela uma ativa participante da imprensa regional. 
Muitas destas mulheres são hoje desconhecidas e 
o uso de pseudónimos dificulta a sua identificação. 
Para mais, nem sempre existe a certeza destes   
pseudónimos, apresentados como femininos, 
esconderem de facto mulheres. 
  O Arquivo Municipal, no mês de março, foi procu-
rar as vozes das sinienses de há cem anos. Estas 
mulheres, em nome próprio ou sob pseudónimo, 
escreveram contos, poesia e cartas literárias que 
publicaram nos periódicos Jornal de Sines (1900-
1901) e A Folha de Sines (1919-1930). Os exempla-
res originais encontram-se na Biblioteca Nacional 
de Portugal. Alguns números estão disponíveis no 
Arquivo Municipal de Sines, assim como uma 
cópia em suporte papel que pode ser consultada 
por todos os interessados.
  As mulheres com opiniões políticas, literárias ou 
simplesmente sobre cultura geral, eram vistas 
com estranheza, mas desde o século XIX que utili-
zavam os periódicos para expor os seus pontos de 
vista e publicar as suas produções literárias. 
  Do Jornal de Sines apenas se conhecem três núme-
ros, entre 1900 e 1901. Era seu diretor Gregório 
Camacho, o administrador Bento dos Santos e o 
editor Ilídio Analide dos Santos. Dado que se 
conhecem poucos números, apenas podemos 
publicar os trabalhos de Nazaré Chagas (também 
tradutora, século XIX) e Guiomar Torrezão (1844-
1898), escritoras de âmbito nacional, e as locais 
Rita Pereira de Matos e Julieta. Um dos textos mais 
interessantes é uma sátira à pouca solidez das rela-
ções, que tão depressa resultavam em casamento 
como em divórcio (Devaneios, de Guiomar Torre-
zão, 1901). 
  Entre 1919 e 1930 publicou-se em Sines o jornal A 
Folha de Sines, com intermitências e falhas: 1919-
1920, 1925-1926 e 1930. A crítica política e social da 
realidade local esteve sempre presente e tornou o 
periódico incómodo durante o Estado Novo (1926-
1974). O quinzenário era dirigido por Júlio Gomes 
da Silva Júnior (1896-1988), que se tornaria um 
importante publicista da região e uma personali-
dade marcante em Sines.
  A partir de 1928, já em plena Ditadura Militar, Júlio 
Gomes da Silva abandonou a direção da Folha de 
Sines e foi substituído por José Domingos dos San-
tos, continuando a sua linha editorial a reclamar o 
republicanismo. Júlio Gomes da Silva regressou à 
direção no número 34, de 29 de dezembro de 1929. 
  A Folha de Sines, de que conhecemos mais núme-
ros, fornece mais exemplos de escrita feminina. “O 
Enjeitado” foi publicado em 28 de junho de 1930, 
por Maria Cândida, e narra a história de um pobre 
homem nas margens da sociedade, que, depois de 

expulso da herdade em que trabalhava por amar a 
filha do lavrador, se suicidou. 
  Na Folha de Sines pontuaram ainda mulheres de 
importância regional e nacional, que estimulavam 
outras mulheres e tornavam a participação femi-
nina na opinião pública um acontecimento nor-
mal. A primeira mulher a publicar no periódico foi 
Alda Guerreiro Machado (1878-1943), com textos 
em prosa e em verso.
  Além da escritora da vizinha cidade de Santiago 
do Cacém, também Ana de Castro Osório, uma voz 
feminina nacional e republicana (1872-1935) viu as 
suas palavras publicadas na Folha de Sines. Em 
vários números entre 1 de setembro de 1919 e 1 de 

outubro de 1919 foram publicados excertos da sua 
obra Ás Mulheres Portuguesas (1905) acerca da edu-
cação feminina. No número de 19 de outubro do 
mesmo ano foi iniciada a publicação do artigo “A 
Miséria do Povo”, sobre a condição social das 
mulheres e crianças e as suas dificuldades econó-
micas. 
  Florbela Espanca e o poema “Saudades”, do Livro 
de Soror Saudade, publicado em 1923, também 
estão presentes. Em Sines o poema foi publicado 
no número de 6 de fevereiro de 1929.
  Além da poesia, uma certa Fany, com certeza um 
pseudónimo, assinava uma carta literária na Folha 
de Sines. As cartas de Fany, cujo pseudónimo come-
çou a ser grafado em 13 de setembro de 1925 como 
Famy, estabeleceram uma relação direta com uma 
correspondente imaginária, Mimi, até 1930. Fany 
pronunciou-se sobre moda, violência doméstica e 
as idiossincrasias locais, com muita verve e espírito 
crítico.
  Um número destaca-se, no entanto: a edição espe-
cial de 25 de janeiro de 1925. Nessa ocasião cele-
brou-se o centenário da morte de Vasco da Gama, 
em 1524, com celebrações por todo o país. Foi 
nessa ocasião que foi lançado em Sines o primeiro 
monumento em honra do navegador, um busto, 
que, no entanto, nunca chegou a ser edificado. A 
receita deste número da Folha de Sines revertia 
para a edificação do monumento no Largo dos 
Penedos da Índia.
  Nesse número participaram os escritores locais, 
como Júlio Gomes da Silva e A. Chalbert, ou mem-
bros da elite de Sines, como Ernesto Pidwell, assim 
como nomes nacionais, como o de Tomás Ribeiro 
(1831-1901) e a sua filha Branca de Gonta Colaço 
(1880-1945). Entre as mulheres participantes, 
além desta poetisa e conferencista, também 
escreveram mulheres como Alda Guerreiro e 
Branca da Silveira e Silva (1887-…?). 
  Outras, mulheres de Sines, como Maria B. M. 
Camacho, que se apresentava como estudante, 
são mais modestas. Os seus dados biográficos 
ainda não foram apurados, mas é seu o texto “À 
Memória de Vasco da Gama”, o qual abre a pri-
meira página do número especial, num vasto elo-
gio à memória mitificada do navegador. Essa é, 
aliás, a principal característica dos textos, quer 
escritos por homens quer por mulheres: fazer o elo-
gio de Vasco da Gama como o grande herói nacio-
nal e recordar que esta figura nascera em Sines.
  O mundo da escrita feminina dos periódicos em 
Sines está ainda por explorar. É dinâmico, vivo, e 
esconde o mistério da autoria. Esta é apenas uma 
pequena introdução. Consulte o livro eletrónico 
com a transcrição de todos os textos no sítio elec-
trónico do município (www.sines.pt/pages/372).

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

Mulher a ler. 1941, Coleção de Maria da Luz Correia, Mosaico 
das Memórias, Arquivo Municipal de Sines. Digitalizado por 

Gonçalo Chinita, Arquivo Municipal de Sines

PROMOÇÃO TURÍSTICA

FMM SINES VENCEU PRÉMIO IBÉRICO DE PROGRAMA CULTURAL

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo recebeu no dia 15 de março, em Lisboa, o Iberian 
Festival Award 2018 na categoria “Best cultural programme”. O júri do prémio, organizado pela 
Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música, reconheceu desta forma a qualidade do 
festival de Sines, na música e nas restantes componentes culturais da sua programação. Na 
cerimónia de entrega de prémios, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, agradeceu à organização do galardão “por acreditar nos festivais em Portugal”, ao 
público,  “que continua a ir a Sines a este festival fabuloso”, e, sobretudo, aos trabalhadores da 
autarquia, “que ao longo de 20 edições acreditam que o festival é um marco na região”. A 
próxima edição do festival, a 20.ª, realiza-se de 19 a 28 de julho de 2018 em Porto Covo e Sines.   

CÂMARA APOIOU REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE SINES 2018

O Carnaval voltou a trazer alegria e energia a Sines, de 9 a 14 de fevereiro. Do Carnaval dos 
Pequeninos, organizado pela Junta de Freguesia de Sines, aos desfiles, bailes e iniciativas 
paralelas, organizados pela Siga a Festa - Associação de Carnaval, com vários parceiros locais, 
foram seis dias em que a cidade saiu à rua. A Câmara Municipal de Sines participou na 
organização do evento, fazendo diretamente várias aquisições que o tornaram possível, 
nomeadamente, tecidos, esferovite, madeiras, tintas e outros materiais, iluminação, aluguer de 
tenda e geradores, refeições e dormidas de técnicos e artistas, vigilância e policiamento. Estas 
aquisições totalizaram cerca de 76 mil euros, a que se somaram a cedência de espaços e outros 
apoios logísticos.

CÂMARA PROMOVEU OFERTA TURÍSTICA NA BTL

O município de Sines esteve representado na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2018, que 
decorreu de 28 de fevereiro a 4 de março, na FIL. Nesta edição, o principal produto promovido 
pelo município foi o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, a propósito dos 20 anos do evento, 
que se comemoram em 2018. Uma equipa de técnicas da autarquia esteve em permanência na 
feira, onde prestou todas as informações sobre o concelho e a sua diversidade de produtos 
turísticos aos visitantes da BTL. A participação de Sines na Bolsa de Turismo de Lisboa foi feita 
em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

TALL SHIPS ACONTECIMENTO DE 2017 PARA IMPRENSA DA REGIÃO

Os órgãos de comunicação social do Alentejo Litoral escolheram o evento Sines Tall Ships 
Festival, que trouxe a Sines grandes veleiros e visitantes de todo o mundo, como Acontecimento 
do Ano 2017. O realizador siniense Vicente Alves do Ó obteve a distinção na categoria Cultura, 
pela estreia do filme "Al Berto". O Festival Músicas do Mundo, na categoria Cultura, e a nadadora 
Ana Sofia Sousa (Clube de Natação do Litoral Alentejano), na categoria Desporto, estiveram 
nomeados. A distinção resultou da escolha de todos os órgãos de comunicação social do Alentejo 
Litoral, nomeadamente, Antena Miróbriga, Rádio Sines, Rádio Cidade Nova, jornal O Leme,  
jornal Sudoeste, jornal Mercúrio e jornalistas e fotojornalistas freelancers que trabalham na 
região.
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Noite da Liberdade
Amor Electro + Fogo de artifício + InsertCoin (DJ)

Castelo de Sines | 24 de abril | 22h30 | Entrada livre

AMOR ELECTRO // Desde a estreia em disco, em 2011, os Amor Electro não têm parado de crescer, 
tornando-se num dos principais projetos da música portuguesa. Na estreia com ”Cai o Carmo e a Trindade" 
(2011), Tiago Pais Dias, Rui Rechena e Ricardo Vasconcelos proporcionaram a Marisa Liz o ambiente ideal 
para exprimir o seu talento. Com "(R)evolução" (2013), acrescentaram a energia do rock progressivo à 
personalidade da banda. O terceiro disco está pronto e já conta com quatro singles: "Sei" feat. Miguel Pité, 
"O Meu Lugar", "Procura por Mim" e "Juntos Somos Mais Fortes". 

INSERT COIN (DJ) // Joel Rodrigues e João Paulo Sousa (apresentador Curto Circuito da SIC Radical) são 
DJ´s / MC’s e levam o público em viagem pelo repertório mais “caricato” dos anos 90 e início de 2000. A 
escolha musical vai desde Limp Bizkit à Macarena, dos Linkin Park aos Excesso. 
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