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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Exmº Sr. 

 Presidente da Assembleia de Freguesia e demais membros deste órgão 

deliberativo. 

 

Dando cumprimento ao estipulado na alínea e) do n.º 1 do art.º 16º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, aqui estamos para vos apresentar os documentos de 

prestação de contas relativamente ao exercício do passado ano 2013, para vossa 

apreciação e votação. 

 

A Conta de Gerência do Ano de 2013 é o reflexo do cumprimento das regras e 

normas que orientam a contabilidade orçamental, nomeadamente no que diz respeito à 

cabimentação e registo das operações de receita e despesa. 

De acordo com o POCAL e restante legislação aplicável, a informação 

apresentada é produzida pelas diversas peças que compõem a contabilidade orçamental.  

 

  A informação relativa à prestação de contas da Junta de Freguesia de Sines é 

apresentada nos seguintes mapas:  

 

1. Fluxos de Caixa;  

2. Operações de Tesouraria;  

3. Fluxos de Caixa – Receita detalhada;  

4. Fluxos de Caixa – Despesa detalhada;  

5. Controlo Orçamental – Orçamento da Receita; 

6. Controlo Orçamental – Orçamento da Despesa; 

7. Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos; 

8. Execução anual do Plano das Ações mais Relevantes; 

9. Modificações Orçamentais – Orçamento da Receita; 
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10. Modificações Orçamentais – Orçamento da Despesa; 

11. Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos; 

12. Modificações ao Plano das Ações mais Relevantes; 

13. Outras Dívidas a Terceiros; 

14. Transferências Correntes - Orçamento da Receita; 

15. Transferências Correntes - Orçamento da Despesa; 

16. Subsídios Concedidos; 

17. Rácios - Ano 2013; 

18. Gráfico – Receitas e Despesas 2013; 

19. Saldos disponíveis em 31.12.2013; 

20. Cheques em trânsito a 31.12.2013; 

21. Quadro Resumo das Receitas e Despesas 2013. 

 

De salientar que no período em análise se distinguem dois subperíodos: o primeiro 

compreendido ente 1 de Janeiro de 2013 a 14 de Outubro de 2013, administrado pelo 

anterior executivo, e o período compreendido entre 15 de Outubro de 2013 a 31 de 

Dezembro de 2013, administrado pelo actual executivo da Junta de Freguesia. 

Solicitamos assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da lei inicialmente 

citada, que esta digna Assembleia proceda à apreciação e votação destes documentos e 

colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam 

formular. 
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01 – ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
 

 Atribuímos subsídios às seguintes entidades: 

 

- À Associação de Moradores do Paiol, no valor de 100,00 € como forma de apoio a 

duas iniciativas realizadas por esta Associação, nomeadamente, uma caminhada e 

um passeio de bicicleta familiar nos arredores do Paiol e um passeio de 

motorizada. 

- À Associação de Moradores da Sonega, no valor de 50,00 € no âmbito das 

comemorações do 25 de abril. 

- À Associação de Moradores do Casoto e Arredores, no valor de 50,00 € para 

apoiar a realização do 9º Passeio de Bicicleta no Casoto, no âmbito das 

comemorações do Dia do Trabalhador e no valor de 400,00 € por toda a 

colaboração prestada no dia da distribuição de prendas de Natal pelas crianças da 

freguesia de Sines. 

- Ao Clube de Natação do Litoral Alentejano, no valor de 100,00 € como forma de 

apoio à realização do 1º Torneio do Litoral Alentejano. 

- Ao Andebol Clube de Sines, no valor de 50,00 € para apoiar as atividades 

desenvolvidas pelo clube. 

- Ao Hóquei Clube Vasco da Gama, no valor de 150,00 € para a aquisição de 

equipamento de jogo para a equipa de escolares no campeonato 2013/2014. 

- À Cercisiago, no valor de 100,00 € para apoiar a realização de uma Mega Aula de 

Body Balance – Bater o record do Guinness, com a finalidade de angariação de 

fundos. 

- À UHDC – União Humanitária dos Doentes com Cancro, no valor de 50,00 € para 

apoiar as atividades desta instituição. 

- À Unicef no valor de 49,70 € correspondente a 350 doses contra o tétano. 

- À Arte Velha - Associação de Artesãos, no valor de 50,00 € para a aquisição de 

uma grade de proteção para a porta da entrada principal das instalações da 

Associação e no valor de 40,00 € pela colaboração prestada na iniciativa de 

distribuição de prendas de Natal pelas crianças da freguesia de Sines. 

 

 Oferecemos troféus às seguintes entidades: 

  

- À Festa do Avante, de forma a apoiar as provas desportivas que se realizaram 

neste evento. 

- Ao STAL para apoio ao XXIV Convívio Distrital. 
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 De acordo com os protocolos de colaboração estabelecidos, atribuímos subsídios 

mensais à Arte Velha - Associação de Artesãos, perfazendo um total anual de 

2.100,00 €, à Associação Contra Regra – Teatro do Mar, no total 1.800,00 €, à 

Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense, no total de 2.693,52 € e à 

Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 

Autarquias Locais de Sines no valor anual de 2.032,55 €. 

 

 Recebemos nas instalações da Junta o munícipe sineense Jorge Manuel Brites 

Pereira, que nos apresentou o seu primeiro trabalho literário “Sines! Minha 

Inspiração”, tendo-nos oferecido um exemplar do seu livro. 

 

 À semelhança de anos anteriores, realizámos o desfile do Carnaval dos Pequeninos, 

na sua 22ª edição, que contou com a participação de 1300 foliões de todos os 

infantários e escolas do 1º ciclo do Concelho, com a colaboração do Teatro do Mar e 

os apoios da Associação de Carnaval “Siga a Festa” e da Câmara Municipal de Sines. 

 

 Realizámos também o 4º Baile de Máscaras Sénior, oferecendo troféus aos 3 

primeiros classificados do concurso de máscaras e um jantar convívio aos 30 

concorrentes do referido concurso. 

 

 No âmbito das comemorações do 25 de abril realizámos no IOS, o IV Corta Mato 

Infantil, que contou com a participação de cerca de 60 crianças, seguido de um 

almoço convívio e da oferta aos participantes de bonés com a impressão do logotipo 

da Junta de Freguesia de Sines. 

 

 Apoiámos a poetisa popular, Sra. Teresa Palmeira, na edição do seu 4º livro, 

adquirindo 5 exemplares da obra. 

 

 Recebemos da Associação Resgate um quadro, como forma de reconhecimento pela 

colaboração prestada ao Programa Nadador Salvador Júnior. 

 

 Aprovámos um aditamento ao protocolo de delegação de competências do Município 

de Sines na Junta de Freguesia de Sines, com vista à prestação de um melhor serviço 

à população. 

 

 Pelo segundo ano consecutivo, a Junta de Freguesia assumiu-se como entidade 

promotora da feira gastronómica “Tasquinhas”, que se realizou entre os dias 12 de 

julho e 18 de agosto, na Avenida Vasco da Gama em Sines, assinando um protocolo 

de colaboração com a Câmara Municipal de Sines onde foi tido em conta o elevado 

interesse que constitui para o Município e para a Freguesia a realização desta mostra 

gastronómica, assim como, o seu contributo para o desenvolvimento da vida social, 

desportiva e cultural de Sines. 
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 Pela primeira vez, a Junta foi também a promotora da Feira da Avenida que se 

realizou entre os dias 14 e 18 de agosto, tendo sido feito um aditamento ao protocolo 

de colaboração com a Câmara Municipal de Sines. 

 

 À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia participou na organização do 

tradicional “Banho 29” na Praia Vasco da Gama, que contou com a participação das 

crianças do ATL, espaços seniores e da Associação Arte Velha, bem como, de 

diversos “banhistas” trajados à moda antiga, num total de cerca de 120 pessoas. No 

final, a Junta de Freguesia ofereceu um lanche a todos os participantes. 

 

 Colaborámos com a Câmara Municipal de Sines na realização de várias iniciativas 

através de apoio humano, logístico e material, nomeadamente, na Feira da Primavera, 

Feira dos Santos Populares, na Feira de S. Martinho e Natal no Largo. 

 

 

ATUAL EXECUTIVO: 

 

 A fim de dinamizarmos o espaço comercial associado à Junta de Freguesia, reunimos 

com a Rádio Sines e decidimos entregar o programa de rádio à jornalista Rita 

Camacho. 

 

 Reunimos com a Comissão Sindical de Sines (STAL). 

 

 Reunimos também com o Teatro do Mar para definição do protocolo de colaboração 

para o ano de 2014. 

 

 Realizámos a já habitual iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal”, onde todo o 

Executivo da Junta e o Presidente da Assembleia de Freguesia, conjuntamente com 

três funcionárias do ATL e membros do Vespas Clube do Alentejo Litoral e dos 

Motards, num total de 40 pessoas, participaram ativamente na distribuição de 

presentes às crianças da freguesia. Solicitámos o salão de convívio e o apoio da 

Associação de Moradores do Casoto e Arredores para encerrarmos esta iniciativa 

com um almoço convívio entre todos os participantes. 
 

 Mais uma vez colaborámos com a Cercisiago, através da aquisição de 50 agendas 

para o ano de 2014 no valor de 200,00 €. 

 

 À semelhança dos anos anteriores, oferecemos cerca de 20 presentes às crianças da 

Sonega e arredores, na festa de Natal realizada pela Associação de Moradores da 

Sonega. 

 

 O Presidente assinou a declaração de interesse do programa PROMAR na ADL – 

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, ao qual as Oficinas do 

Convento – Associação Cultural de Arte e Comunicação se candidataram. 
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 Reunimos com o representante da Vodafone, Sr. Hugo Pereira e enviámos uma 

exposição ao gabinete de apoio à qualidade Vodafone a solicitar novo contrato com 

redução significativa de custos. 

 

 

 

 

02 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Por forma a cumprir o calendário de vacinações de canídeos, tal como em anos 

anteriores, as funcionárias dos Serviços Administrativos da Junta deslocaram-se às 

zonas rurais para que, após o veterinário municipal administrar a vacina anti-rábica 

aos canídeos, emitirem as licenças, evitando assim que os munícipes das zonas rurais 

se desloquem à Secretaria da Junta só para este efeito. 

 

 A funcionária Ana Lúcia Venturinha participou numa ação de formação sobre a “Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso”, organizada pela Câmara Municipal de 

Sines. Para além da Técnica, também os membros do anterior Executivo estiveram 

presentes na referida formação. 

 

 

ATUAL EXECUTIVO: 

 

 A funcionária Ana Lúcia Venturinha participou no colóquio “Temas Essenciais para 

Governar as Freguesias”, que teve lugar em Évora. 

 

 As funcionárias Cristina Mata e Mónica Pinela foram nomeadas instrutoras de 

processos de contra ordenação de canídeos, sendo o Presidente da Junta o decisor dos 

mesmos. 

 

 Celebrámos um contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa, 

financeira e jurídica com a Tecnimor Conta, Lda. pelo valor mensal de 221,40 € e 

com início a 1 de dezembro de 2013. 

 

 Solicitámos à PT Negócios a retirada das 4 extensões telefónicas instaladas nos 

serviços da Junta de Freguesia de Sines e que estavam inativas. 

 

 Anulámos o contrato com a Optimus Negócios para a linha Rdis e celebrámos 

contrato com a PT Negócios para a instalação de 1 linha ADSL 24 MB, reduzindo 

substancialmente os custos da internet e chamadas telefónicas. 
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03 – CULTURA, EDUCAÇÃO E TEMPOS LIVRES 
 

 Perante a informação da Técnica de Informática no serviço administrativo do ATL 

com a relação das dívidas incobráveis até ao ano letivo 2009/2010, bem como, o 

parecer emitido pela Jurista, Dr.ª Filipa Faria, deliberámos considerar incobráveis 

dívidas no montante de 9.111,65 €, distribuídas da seguinte forma: ATL no total de 

5.533,87 €; ATL – Acordos com a Rede Social Local (Segurança Social) no total de 

2.024,43 €; Pré no valor de 1.433,35 € e Oficinas Infantis no total de 120,00 €, a fim 

de que a dívida de terceiros que consta nos relatórios financeiros elaborados 

trimestralmente tenha um valor real e não um valor deturpado por estas dívidas 

incobráveis. 

 

 No âmbito das férias da Páscoa, levámos as crianças do ATL a assistir à peça de 

teatro infantil “A Flauta Mágica”, em Lisboa.  

 

 A funcionária Hortência José Palma aposentou-se no dia 01.05.2013. 

 

 A convite da Câmara Municipal de Sines, o ATL “A Gaivota” participou nas 

comemorações do Dia Mundial da Criança que se realizaram no Castelo de Sines. 

 

 Realizámos a 12ª Feira do Livro no ATL tendo revertido a favor do ATL 40,00 € em 

livros para a biblioteca da Instituição. 

 

 Implementámos um projeto-piloto nas instalações do ATL, denominado “Férias na 

Gaivota”, para funcionar durante os períodos de interrupção letiva, para que crianças 

dos 6 aos 12 anos de idade que não frequentem o ATL tivessem oportunidade de 

frequentar este espaço.  

 

 Colaborámos com a ESPAM – Escola Secundária Padre António Macedo acolhendo 

a estagiária Liliana Xavier nas instalações do ATL, a fim de proporcionar uma 

formação em contexto de trabalho. 

 

 Adjudicámos à Gráfica Santiago, a impressão de 1000 exemplares de livros dos 35 

anos do ATL, pelo valor de 4.100,00 € acrescido ao IVA em vigor e aceitámos o 

orçamento para execução do grafismo do referido livro pelo valor de 850,00 € 

isentos de IVA. 

 

 À semelhança de anos anteriores, realizámos no ATL a festa de encerramento do ano 

letivo, convidando os pais e encarregados de educação para um lanche convívio com 

animação musical. 

 

 Em parceria com os Espaços Seniores da Câmara Municipal de Sines, promovemos a 

iniciativa “Caminhada das Gaivotas”, integrada nas comemorações do “Dia dos 

Avós”, que consistiu numa caminhada intergeracional entre as crianças do ATL e os 

utentes dos espaços seniores. 
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 O ATL “A Gaivota” esteve representado num stand da Feira da Avenida que se 

realizou entre os dias 14 e 18 de agosto. 

 

 Adquirimos à empresa Telgal uma impressora a laser pelo valor de 246,00 € para a 

Secretaria do ATL. 

 

 À semelhança de anos anteriores, iniciámos em agosto as Oficinas Infantis, dando 

resposta a 31 crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos de idade.  
 

 O ATL iniciou o ano letivo 2013/2014 com 145 crianças, das quais cerca de 70 

necessitaram de transporte para as Escolas Básicas n.º 2 e 3 e, à semelhança de anos 

anteriores, solicitámos o apoio da Câmara Municipal através da cedência dos 

transportes e atribuímos novamente o serviço de transporte das crianças do ATL à 

empresa Resende até dezembro de 2013. 

 

 A convite da Câmara Municipal de Sines e do Teatro do Mar, 20 crianças e 6 

técnicas do ATL participaram no evento da inauguração do Pavilhão Multiusos de 

Sines. 

 

 

ATUAL EXECUTIVO: 

 

 Cedemos um espaço no ATL ao Infantário Capuchinho Vermelho entre os dias 22 e 

25 de outubro. 

 

 As crianças do ATL participaram no presépio vivo do evento “Natal no Largo” 

realizado pela Câmara Municipal de Sines em parceria com a Junta de Freguesia. 

 

 No âmbito do protocolo de colaboração com a Associação Contra-Regra, as crianças 

do ATL assistiram a uma peça de teatro infantil realizada pelo Teatro do Mar. 

 

 Algumas funcionárias do ATL participaram numa palestra sobre autismo. 

 

 Face à solicitação de apoio administrativo por parte da Associação dos Serviços 

Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines 

cedemos, a tempo parcial por cerca de três semanas, a funcionária Raquel Costa. 

 

 Adquirimos à empresa Telgal o equipamento necessário para a instalação de wireless 

para ligação aos dois edifícios do ATL, no valor de 280,00 € + IVA. 

 

 Participámos com 7 crianças do ATL numa ação de sensibilização no âmbito do 

“Programa Comércio Seguro”, realizada pela GNR no espaço do hipermercado 

Continente. 
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04 – SERVIÇOS DE APOIO À POPULAÇÃO 
 

Nos termos do regulamento foi cedido o Salão do Povo às seguintes entidades: 

 

- Assembleia de Deus; 

- Associação Caboverdeana de Sines e Santiago do Cacém; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines – Desporto é Vida + 55 anos; 

- Câmara Municipal de Sines – Espaços Séniores; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Comissão de Finalistas da Escola Secundária Poeta Al Berto; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Missão Coragem; 

- Movimento SIM – Sines Interessa Mais; 

- MUSA - Associação de Mulheres Unidas, Socialmente Ativas da CPLP; 

- Pioneiros de Portugal; 

- Nova Aliança – Igreja Cristã de Sines; 

- Sr. Ion Demian; 

- Sr. José Avelino; 

- Sr. Rogério Sidónio de Jesus Santos; 

- Sra. Marisa Cristina Rosado Pereira; 

- Sra. Nádia Cova – Representante da Comissão de Finalistas da Escola 

Secundária 3º CEB Poeta Al Berto; 

- Sra. Paula Santos. 

 

 

 Cedemos equipamentos do Salão do Povo às seguintes entidades: 

 

- Assembleia de Deus; 

- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Associação Prosas e Missão Coragem; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines – Desporto é Vida + 55 anos;  

- Câmara Municipal de Sines – Espaços Séniores; 

 

- Grupo “Pegadas com Rumo”; 

- Musa - Associação de Mulheres Unidas, Socialmente Ativas da CPLP; 

- Santa Casa da Misericórdia de Sines; 

- Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense; 

- Sr. José Elias; 

- Vegas Cosmetics. 
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 Cedemos o transporte às seguintes entidades: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Associação Resgate; 

- Casa do Benfica; 

- Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Ginásio Clube de Sines; 

- Sociedade Columbófila Vasco da Gama. 

 

 

 Cedemos uma sala da Junta às seguintes entidades: 

 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Câmara Municipal de Sines – Serviço de Ambiente. 

 

 

 Cedemos barraquinhas do A.T.L. às seguintes entidades: 

 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Escola Secundária 3º CEB Poeta Al Berto. 

 

 

 Cedemos o Salão da Cadaveira à seguinte entidade: 

 

- Grupo Pó, Lama e Aventura; 

 

 

 No âmbito do protocolo de delegação de competências com a Câmara Municipal de 

Sines, candidatámo-nos a vários projetos do IEFP - Programa Contrato Emprego e 

Inserção, para ingresso de pessoal nos serviços de apoio à comunidade.  

 

 Ainda no âmbito do protocolo de delegação de competências, mas na área dos 

equipamentos escolares, os funcionários da Oficina da Junta executaram vários 

trabalhos solicitados pelas Escolas Básicas, nomeadamente, substituição de 

fechaduras e puxadores em várias portas, várias reparações em portas de armários e 

portas de salas de aulas, em mesas, cadeiras e lavatórios, bem como, nos sanitários 

da Escola Básica n.º 2. Substituíram também torneiras no refeitório da referida 

escola. Efetuaram também o transporte e colocação de mobiliário no novo Centro 

Escolar do Porto Covo, bem como, o transporte de armários e mesas da antiga Escola 

Básica para a cave da nova Escola do Porto Covo.  

No âmbito da ação social, substituíram uma torneira na casa de um munícipe, 

morador numa habitação social. A pedido da Câmara Municipal, transportaram 

equipamentos do Salão da Música para o antigo edifício dos CTT, da Escola Poeta 

Al Berto para as instalações do Cenfim e destas para o Centro de Artes. Também 

solicitado pela Câmara, pintaram 5 bancos no Largo dos Galegos, construíram e 
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montaram 2 bancos de jardim no miradouro da Nª Sra. das Salas e pintaram a capela 

da Nª Sra. das Salas. Procederam ainda ao transporte de balcões construídos na 

Oficina da CMS para o Espaço Sénior do Porto Côvo. 

 

 Também no âmbito do protocolo de delegação de competências com a Câmara 

Municipal de Sines, adquirimos materiais para reparação de máquinas de jardim e 

para equipamentos sociais. 

 

 Adjudicámos à Empresa Vitor M. C. Antunes, Lda. a execução da empreitada 

“Construção de Armazém – Loteamento Ponte Serva – Lote A7 Sines” pelo valor de 

273.808,99 € acrescido de IVA à taxa em vigor, tendo sido assinado o contrato a 28 

de maio e o auto de consignação no dia 14 de junho, dando assim início à obra. 

 

 A 26 de julho realizámos a cerimónia do lançamento da primeira pedra do novo 

Pavilhão da Junta de Freguesia de Sines, para a qual foram convidados todos os 

trabalhadores da Junta de Freguesia, eleitos da Freguesia de Sines e da Câmara 

Municipal, associações locais, bem como, as entidades oficiais mais representativas 

da Freguesia. 

 

 A quando do evento “Tasquinhas Sines 2013”, os funcionários da Oficina da Junta 

construíram dois carros de mão para apoio ao referido evento, ficando os mesmos na 

Oficina da Junta para utilizações posteriores. 

 

 Os funcionários da Oficina da Junta construíram um apeadeiro no Casoto. 

 

 Apoiámos a Associação Prosas na realização da sua festa de final de ano letivo. 

 

 À semelhança de anos anteriores colaborámos com a Associação de Armadores da 

Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, cedendo 

pessoal a fim de decorarem o recinto do cais onde passou a procissão a quando da 

Festa da Nossa Senhora das Salas.  

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 
 

A Junta fez-se representar nas seguintes Instituições, Organismos, Particulares e 

eventos: 

 

 Ato de tomada de posse dos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Sines. 

 

 Reunião com o executivo e os serviços técnicos da Câmara Municipal de Sines, a 

Associação de Moradores do Paiol e vários munícipes onde se inteiraram dos 

problemas que mais afetam a população, nomeadamente, caminhos, instalação de 

um morador em melhores condições de habitabilidade, recuperação das instalações 

do Salão do Povo e a abertura de um posto de enfermagem. 
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 Cerimónia de atribuição de prémios do 1º Concurso de Desenho Humorístico 

Emmérico Nunes.  

 

 Assembleia Geral da Cooperativa Centro Cultural Emmérico Nunes.  

 

 Torneio de Carnaval de Futebol Juvenil realizado pelo Vasco da Gama Atlético 

Clube. 

 

 Encontro de Freguesias do Distrito de Setúbal. 

 

 Cerimónia oficial de entrega de divisas aos novos cadetes e infantes da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines. 

 

 Noite de Fados realizada pela Missão Coragem. 

 

 Reunião técnica de esclarecimento do projeto de ampliação da pedreira “Areeiro 

ZILS”, organizada pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

 Cerimónia de inauguração das novas unidades da Refinaria de Sines e na 

inauguração da exposição fotográfica “Refinaria de Sines – Um presente com 

futuro”, a convite do Conselho de Administração da Galp Energia. 

 

 2º Encontro de Saúde Oral Infantil do Litoral Alentejano. 

 

 Maratona da Dança Volta a Sines – VIII Vamos Dançar, a convite da Associação 

Recreativa de Dança Sineense. 

 

 3º Encontro Nacional de Freguesias, que se realizou em Coimbra.  

 

 Cerimónia do hastear da bandeira e sessão solene das comemorações do 39º 

aniversário do 25 de abril. 

 

 Abertura da exposição de trabalhos executados por membros da Arte Velha – 

Associação de Artesãos de Sines, integrada nas comemorações do 25 de abril. 

 

 Almoço convívio que a Associação de Moradores do Casoto e Arredores realizou no 

Dia do Trabalhador. 

 

 Comemorações do 38º aniversário da Sociedade Musical União Recreativa Sport 

Sineense. 

 

 Reunião da Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta de Santiago do Cacém e 

Sines, da qual o Presidente é membro, onde foi aprovado o Plano Operacional 

Municipal 2013 de Sines. 
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 Sessão pública de apresentação da Escola Secundária 3º CEB Poeta Al Berto, no 

âmbito da avaliação externa, dirigida pela Inspeção Geral de Educação e Ciência. 

 

 Lançamento do livro “No Pulsar da Minha Alma” da autoria da D.ª Teresa Palmeira. 

 

 Teatro CAS, a convite da Cercisiago. 

 

 Cerimónia de entrega de prémios do 1º Torneio de Natação do Litoral Alentejano, 

organizado pelo Clube de Natação do Litoral Alentejano. 

 

 Cerimónia de inauguração do novo Centro Escolar de Porto Covo. 

 

 Festa de encerramento do ano letivo da Escola Básica n.º 2. 

 

 Almoço convívio de encerramento da época desportiva do Hóquei Clube Vasco da 

Gama. 

 

 Receção de uma comitiva no âmbito do projeto Promoinveste do Corredor Azul. 

 

 Cerimónia de receção da Chama da Solidariedade que se realizou na Cáritas 

Diocesana de Sines. 

 

 Apresentação final das oficinas de teatro, promovidas pelo Teatro do Mar. 

 

 14º aniversário da Associação Recreativa de Dança Sineense. 

 

 Seminário “Apresentação das conclusões do projeto GISA, sobre a qualidade do ar 

no Alentejo Litoral e a sua relação com a saúde”. 

 

 Comemorações do Dia Municipal do Diálogo Intercultural 2013. 

 

 Cerimónia de entrega de prémios da 10ª Prova de Mar – Baía de Sines, realizada 

pelo Clube de Natação do Litoral Alentejano. 

 

 Inauguração da nova sede da Escola das Artes do Alentejo Litoral – Serviço de 

Música, no Largo Poeta Bocage. 

 

 Inauguração do novo espaço sénior de Porto Covo, a funcionar nas instalações da 

antiga escola básica. 

 

 Cerimónia de tomada de posse do Capitão do Porto de Sines e Comandante Local da 

Policia Marítima de Sines, Capitão-de-fragata José António Velho Gouveia. 

 

 Inauguração da nova unidade Continente Modelo em Sines, a convite do conselho 

de administração da SONAE MC. 
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 Inauguração do Pavilhão Multiusos de Sines. 

 

 Cerimónia de lançamento do livro “Sob um Tecto de Doce Luz”, da autora siniense 

Dulce Gomes. 

 

 Visita oficial do Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Pemba – 

Moçambique. 

 

 

ATUAL EXECUTIVO: 

 

 “XIV Festival do Alentejo - Danças de Salão e Latino Americanas”. 

 

 Assembleias Gerais do Cemetra. 

 

 Workshop da Rank Xerox. 

 

 Seminário sobre os Direitos e Deveres dos Imigrantes no Mercado de Trabalho. 

 

 Comemoração do Dia de S. Martinho realizada pela Associação Prosas. 

 

 Ciclo de conferências “Memórias Literárias da Guerra Colonial”. 

 

 Inauguração da exposição “Reencontrar – O levantamento cultural de Sines 30 anos 

depois”. 

 

 Cerimónia do hastear da bandeira e sessão solene extraordinária da Assembleia 

Municipal de Sines comemorativa dos 651 anos do Município de Sines. 

 

 Inauguração da exposição realizada pela Arte Velha – Associação de Artesãos de 

Sines no Dia do Município. 

 

 Comemorações do 70º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Sines. 

 

 Colóquio “Temas Essenciais para Governar as Freguesias”, a convite da Fundação 

CEFA. 

 

 Reunião do Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

Sancha. 

 

 Sessão pública presidida pelo Centro de Apoio às Empresas de Santiago do Cacém. 

 

 Concerto de Natal promovido pelo Coral Atlântico. 

 



- pg.  15 de 15 -   

 

  ___________________________________________________________________________________   

NIPC   507 002 440LARGO RAMOS DA COSTA, N.º 21 B – 7520 SINES+351 – 269 – 87 02 00     FAX   +351 – 269 – 87 02 01

      JUNTA DE FREGUESIA 
      DE SINES  

 

 Almoço de Natal promovido pelo Cemetra. 

 

 Almoço de Natal da Central Termoelétrica de Sines. 

 

 Almoço de Natal dos idosos, promovido pela Junta Freguesia de Porto Covo. 

 

 Almoço de Natal dos trabalhadores das autarquias locais. 

 

 Festa de Natal da Cercisiago. 

 

 Sessão pública “Empreendedorismo – Uma oportunidade e uma opção”. 

 

 

 

DIVERSOS 
 

 

ATUAL EXECUTIVO: 

 

 Reunimos com duas técnicas da Direção Geral de Reinserção Social - equipa do 

Alentejo Litoral sediada em Vila Nova de Santo André, a pedido das mesmas, com a 

finalidade de auscultarem a nossa disponibilidade para receber um jovem para 

cumprimento de um trabalho a favor da comunidade e manifestámos a nossa 

disponibilidade, uma vez que não há qualquer encargo financeiro para a Junta. 

 

 Reunimos com dois elementos da Comissão Administrativa da Sociedade Musical 

União Recreio e Sport Sineense, Sra. Ana Dias e Sr. Durval Ferreira, que nos 

inteiraram da atual situação da Sociedade Musical, dos objetivos e planos, 

nomeadamente, recuperação do telhado, pintura do edifício e reparação da instalação 

elétrica.  

Manifestámos o nosso apoio, para além do já protocolado, com a dispensa de 

funcionários para integrarem equipas de trabalho, para a realização das referidas 

reparações. 

 

 

 

Sines, 14 de abril de 2014 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

 

_________________________ 

Carlos Manuel Jesus Salvador 


