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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

E 

CONTA DE GERÊNCIA 

2016 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

Exmº Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

Exmos(as). Srs(as) Membros da Assembleia de Freguesia 

 

Em concordância com a Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e com o estipulado na 

alínea e) do n.º 1 do art.º 16º, estamos aqui a apresentar a documentação e as contas 

relativas ao ano de 2016, a fim de serem apreciadas e votadas. 

 

Na continuidade dos métodos de trabalho que temos vindo a utilizar, não vamos 

estar a enumerar exaustivamente o que se fez ou sofreu intervenção, pois os documentos 

enviados fazem prova disso mesmo e já são do vosso conhecimento. 

 

A metodologia de trabalho e a apresentação do mesmo continua nos moldes das 

assembleias anteriores pois têm a sua aplicabilidade no que é imposto pelo POCAL. 

 

Com base no que acabámos de falar, vamos assim apresentar o mais 

sinteticamente possível aquela que foi a nossa atividade em 2016, tendo como base os 

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; 



- pg.  3 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

     FREGUESIA DE SINES 

 

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 2016; 

18. Gráfico – Receitas e Despesas 2016; 

19. Saldos disponíveis em 31.12.2016; 

20. Quadro Resumo das Receitas e Despesas 2016. 

 

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: 

 

- Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina; 

- Associação de Gaiteiros Vasco da Gama de Sines; 

- Associação de Moradores da Bêbeda; 

- Associação de Moradores do Paiol; 

- Associação Quatro Patas; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Independentes Futsal Associação; 

- Resgate; 

- Santa Casa da Misericórdia de Sines; 

- Sines Surf Clube de Sines. 

 

 Oferecemos troféus às seguintes entidades: 

  

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Festa do Avante; 

- STAL – Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais. 

 

 

 De acordo com os protocolos de colaboração estabelecidos, atribuímos subsídios 

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

2.460,00 €, à Associação Contra Regra – Teatro do Mar, no total 3.000,00 €, à 

Sociedade Musical União Recreio Sport Sineense, no total de 3.060,00 € e à 

Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 

Autarquias Locais de Sines no valor anual de 2.875,00 €.   

 

 À semelhança de anos anteriores, realizámos o 25º desfile do Carnaval dos 

Pequeninos que contou com a colaboração do Teatro do Mar e os apoios da 

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

Participaram neste desfile todos os infantários e escolas do 1º Ciclo do Concelho, 

bem como, as crianças da Unidade de Multideficiência do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Sines. Mais uma vez oferecemos trofeus às Escolas e Infantários que 

participaram nesta iniciativa. 
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 Adquirimos à empresa Balões Festa 1500 balões para a iniciativa “Carnaval dos 

Pequeninos 2016”. 

 

 Ainda no âmbito do “Carnaval dos Pequeninos”, adjudicámos à Rodoviária do 

Alentejo, SA., o serviço de aluguer de 3 autocarros de 50 lugares para o transporte 

das crianças que participaram no desfile. 

 

 Mais uma vez realizámos o Baile de Máscaras Sénior, tendo a Junta de Freguesia 

oferecido medalhas aos 3 primeiros classificados no concurso de máscaras e o 

comércio local ofereceu prémios aos 10 primeiros classificados. Houve também 

prémios de presença para os não qualificados. A animação musical do Baile de 

Máscaras ficou a cargo do Sr. David Rosa. 

 

 Adjudicámos o serviço de conceção da arquitetura de informação, web design, 

desenvolvimento e instalação do site institucional da Junta de Freguesia de Sines à 

empresa Wire Maze – Sistemas de Informação, S.A. 

 

 À semelhança do ano passado, adjudicámos a realização do programa da Junta de 

Freguesia na Rádio Sines ao Sr. Filipe Medeiros, a fim de ser dado continuidade ao 

mesmo. 

 

 Colaborámos com a Câmara Municipal de Sines na realização dos eventos “Feira da 

Primavera 2016” e “Natal no Largo”, através da aquisição de flores artificiais e 

tintas. 

 

 Colaborámos com a Cercisiago na iniciativa de caminhada noturna “Caminhar a 

Pintar Sorrisos e a Abraçar Afetos” através da oferta de 1000 balões, disponibilidade 

de hélio para enchimento dos mesmos e 500 águas. 

 

 À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia de Sines e a Arte Velha – 

Associação de Artesãos organizaram o tradicional “Banho 29” na Praia Vasco da 

Gama e, no final, tal como já vem sendo habitual, a Junta de Freguesia ofereceu um 

lanche a todos os participantes. 

 

 Face à demonstração apresentada pela Energy Profile Renováveis referente ao valor 

gerado de eficiência energética, candidatámo-nos ao Plano Nacional de Ação de 

Eficiência Energética 2016, no âmbito do Aviso 21 Administração Pública Eficiente 

2016 para o edifício da Junta de Freguesia de Sines, edifício do Pavilhão da Junta, 

edifício do ATL novo e edifício do ATL velho. 

 

 Tal como em anos anteriores, adquirimos os presentes e os balões para distribuir 

pelas crianças da Freguesia na iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal” à 

empresa Belbrinca e à empresa Balões Festa, respetivamente. 
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 Solicitámos o Salão de Convívio à Associação de Moradores do Casoto para 

encerrarmos a iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal”, assim como, o apoio da 

Associação nesta iniciativa através da realização de almoço convívio. 

 

 Adjudicámos o serviço de animação de Natal para a iniciativa “Operação Crianças 

Felizes” à empresa Impacto Surpresa Unipessoal, Lda (Aquarela Mágica) e 

adjudicámos o serviço para a confeção de pipocas e algodão doce à Sra. Nélia 

Cristina Paulos Augusto.  

 

 Adquirimos na Leroy Merlin uma casa em madeira e 5 cercas para decoração da 

carrinha da Junta na iniciativa “Distribuição de Prendas de Natal”. 

 

 Ainda no âmbito da época natalícia, adquirimos bolos-reis à Panificadora Lino da 

Silva, Lda. para oferecer aos funcionários da Junta de Freguesia. 

 

 À semelhança de anos anteriores, oferecemos presentes de Natal às crianças da 

Sonega, em colaboração com a Associação de Moradores da Sonega. 

 

 Adquirimos um computador portátil e Office 2016 à empresa Telgal para substituir o 

computador obsoleto que o Presidente da Junta utiliza, tendo em mente que este 

servirá para outros serviços. 

 

 

 

 

02 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Adjudicámos com a Empresa ANO o serviço de formação no portal e-freguesias. 

 

 As funcionárias Cristina Mata e Mónica Pinela foram nomeadas instrutoras de 

processos de contraordenações de canídeos, tendo ficado o Presidente como decisor 

dos mesmos. 

 

 Adquirimos um computador e Office 2016 à empresa Telgal, para substituir o 

existente nos recursos humanos, uma vez que este já se encontrava obsoleto. 

 

 Adquirimos à empresa Procomponentes uma impressora Kyocera Ecosys P6130 cdn 

para substituição da impressora a cores que se encontrava em fim de vida. 

 

 Face à solicitação da Escola Secundária Padre António Macedo, aceitámos o 

estagiário Diogo Sanches para efetuar um estágio formativo na área da informática, 

com a duração de 550 horas. 

 

 A funcionária Ana Lúcia Venturinha e o Tesoureiro da Junta participaram na ação de 

formação “Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública” 

realizada pela empresa Tecnimor Conta, em Santiago do Cacém. 
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 Aceitámos a proposta de comunicações enviada pela PT Empresas, que consiste no 

pacote MEO Total 100 (TV+Internet fixa+Voz fixa) para o ATL e para os Serviços 

Administrativos da Junta e no plano linha PME para as comunicações da central 

RDIS. 

 

 Adquirimos um novo micro-ondas uma vez que o existente estava danificado. 

 

 Com carácter de urgência, adquirimos à empresa Telgal um disco para o Servidor e 

um switch, para que os Serviços Administrativos da Junta pudessem funcionar com 

normalidade, uma vez que os anteriores ficaram inoperacionais. 

 

 

 

 

03 – CULTURA, EDUCAÇÃO E TEMPOS LIVRES 
 

 No âmbito de um projeto de parceria entre a Junta e as Escolas do 1º Ciclo, cedemos 

o espaço da Olaria/Carpintaria do ATL para que os alunos das escolas pudessem 

usufruir deste espaço, sempre que possível. Ainda no âmbito do mesmo projeto, no 

ano letivo 2016/2017, cedemos o espaço da Carpintaria para reciclagem de papel. 

 

 A convite do Infantário Capuchinho Vermelho, o ATL participou nas comemorações 

dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia. 

 

 No âmbito do já habitual passeio da Páscoa, as crianças do ATL assistiram à peça de 

teatro “Cinderela”, tendo o serviço de transporte para Lisboa sido adjudicado à 

Rodoviária do Alentejo. 

 

 De 13 de junho a 31 de agosto, frequentaram o projeto “Férias na Gaivota” 51 

crianças, sendo que, no total, frequentaram o ATL 179 crianças dos 6 aos 12 anos.  

 

 O projeto “Oficinas Infantis” iniciou no dia 1 de agosto com duas turmas, totalizando 

47 crianças entre os 4 e 6 anos de idade. 

 

 De 5 a 22 de julho e de 1 a 19 de agosto levámos as crianças do ATL à praia, no 

período da manhã. 

 

  Efetuámos contratos emprego inserção para 2 lugares para apoio ao ATL e um 

jardineiro. 

 

 Efetuámos também um ajuste direto regime simplificado para prestação de serviços 

de auxiliar no ATL “A Gaivota” para apoio aos projetos “Férias na Gaivota” e 

“Oficinas Infantis”, nos meses de julho e agosto, com a Sra. Sandra Isabel 

Carrasquinho Salgado. 
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 Adquirimos à empresa Telgal uma impressora Samsung Multifunções Laser Express 

para substituir a já existente no ATL, que tinha um consumo excessivo de tinteiros. 

 

 Adquirimos duas raquetas de sinalização para o ATL “A Gaivota”. 

 

 Adquirimos também uma garrafa de gás hélio para encher balões no ATL. 

 

 Adquirimos um conjunto de ferramentas para o ATL. 

 

 Comemorámos o final do ano letivo 2015/2016, com um lanche convívio no espaço 

exterior do ATL, com dinamização de atividades para pais/filhos e animação 

musical. Neste projeto fomos conhecer um pouco do nosso passado histórico. 

 

 Fizemos uma caminhada com Peddy Paper, ficando a conhecer melhor o Palácio da 

Srª Isabel, o Forte do Revelim, Igreja Nossa Senhora das Salas, Casa onde nasceu o 

Vasco da Gama, Fonte Santa Lúzia, Igreja S. Salvador e Estátua Vasco da Gama. 

 

 Visitámos o museu no Castelo e participámos nos ateliers das Músicas do Mundo. 

Visitámos também exposições no Centro de Artes e fomos ao cinema ver o filme “A 

Vida Secreta dos nossos Bichos”. 

 

 Com o apoio da CMS, que nos facilitou o transporte, levámos as crianças ao Casoto 

para visitarem a Quinta do Tio Beto. Proporcionámos às crianças o contacto com a 

natureza e a realização de atividades no local. 

 

 Temos 174 inscrições para o ano letivo 2016/2017. 

 

 As crianças do ATL participaram no evento “Banho 29” realizado pela Junta de 

Freguesia. 

 

 Pintámos a sala dos deveres e equipámos com 4 mesas redondas e 24 cadeiras 

adquiridas à empresa CMiranda. 

 

 Adjudicámos à empresa Rodoviária do Alentejo o serviço de aluguer de um 

autocarro de 50 lugares para efetuar o transporte de crianças entre o ATL e as 

Escolas Básicas nº 2 e 3, durante o período da tarde no ano letivo 2016/2017. 

Adjudicámos também este serviço para a parte da manhã até que a CMS possa 

disponibilizar um autocarro, à semelhança dos anos anteriores, o que ainda não se 

verificou. 

 

 Adquirimos um exaustor SP S&P HV – 150 AE para o edifício do ATL. 

 

 Adquirimos também estrados em plástico de 80x50 cm para o ATL. 

 

 À semelhança do ano anterior, adjudicámos à empresa BCV, Lda. a prestação de 

serviço de combate à processionária dos pinheiros existentes no ATL. 
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 No âmbito da época natalícia, requisitámos o Salão Nobre da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines com a finalidade de apresentação 

de uma peça de teatro aos utentes do ATL. 

 

 Adquirimos uma máquina de bolas de sabão e respetivo líquido à empresa Aquário 

Comércio de Eletrónica, SA. 

 

 Adjudicámos à empresa Duarte Silva Construção Civil uma empreitada de obras 

públicas por ajuste direto regime geral para a substituição do telhado das Oficinas do 

ATL “A Gaivota”, pelo valor total de 9.063,00 €. 

 

 Adjudicámos à empresa Cesário Luís Chainho a prestação de serviços para a 

realização de trabalhos de substituição de 1 porta e 4 janelas no edifício do ATL, no 

valor de 4.000,00 € e também a reparação de todas as outras portas e janelas, bem 

como, o arranjo dos rodapés, reparando-os ou substituindo-os conforme necessário, 

pelo valor de 1.327,50 €. 

 

 Adquirimos à empresa Telgal o serviço de instalação de 2 cabos de rede entre 

edifícios do ATL.  

 

 O ATL participou na 7ª Edição da Semana da Reflorestação Nacional. 

 

 

 

 

04 – SERVIÇOS DE APOIO À POPULAÇÃO 
 

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

particulares: 

 

- Arte Velha – Associação de Artesãos; 

- Assembleia de Deus; 

- Associação de Gaiteiros Vasco da Gama; 

- Associação de Mariscadores da Terra do Vasco da Gama; 

- Associação de Moradores e Amigos da Bêbeda; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Cercisiago; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- ETLA; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Igreja Evangélica Filadélfia; 

- Mediática; 

- Missão Coragem; 

- Movimento SIM – Sines Interessa Mais; 

- Nova Aliança – Igreja Cristã; 
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- PCP; 

- Siga a Festa – Associação de Carnaval; 

- Sr. Carlos Rodrigues – Studio T1; 

- Sr. Gonçalo Paixão Silva; 

- Sr. Ion Julian Guliman; 

- Sr. José Luís Borges; 

- Sr. José Silva; 

- Sr. Ricardo Ferreira; 

- Sr. Ricardo Protásio; 

- Sra. Ana Catarina Santos; 

- Sra. Ana Paula Leal Neves (Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola nº 3); 

- Sra. Marta Cordeiro; 

- Sra. Renata Melo e Silva; 

- Sra. Rita Casal; 

- Sra. Vanessa Galvão; 

- Vasco da Gama Atlético Clube. 

 

 

 Nos termos do regulamento, cedemos o Pavilhão da Junta às seguintes entidades e 

particulares: 

 

- Câmara Municipal de Sines; 

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Corpo Nacional de Escutas; 

- Grupo de Jovens da Ação Católica; 

- Igreja Internacional da Graça de Deus Portuguesa; 

- Junta de Freguesia de Benfica; 

- Missão Coragem; 

- Sra. Eva Zambujo; 

- Teatro do Mar; 

- Vasco da Gama Atlético Clube. 

 

 

 Cedemos equipamentos da Junta às seguintes entidades e particulares: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Associação Caboverdeana de Sines e Santiago do Cacém; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Associação Recreativa de Dança Sineense; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Cercisiago;  

- CNLA - Clube de Natação do Litoral Alentejano; 

- Colégio Estrela do Mar; 

- Escola Básica nº 1; 

- Hóquei Clube Vasco da Gama; 

- Igreja Evangélica Filadélfia; 

- Missão Coragem; 
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- Santa Casa da Misericórdia de Sines; 

- Sr. Carlos Rodrigues – Studio T1; 

- Sr. Jorge Emílio Ferreira Plácido; 

- Sra. Ana Carina Santos; 

- Sra. Antónia Maria dos Anjos Cosme; 

- Sra. Eva Zambujo; 

- Sra. Helena Leal; 

- Sra. Rita Casal. 

- Teatro do Mar; 

- Vasco da Gama Atlético Clube. 

 

 

 Cedemos o transporte às seguintes entidades e particulares: 

 

- Academia de Ginástica de Sines; 

- Arte Velha – Associação de Artesãos; 

- Associação de Moradores do Casoto e Arredores; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- Sra. Sandra Ferreira. 

 

 

 Cedemos uma sala da Junta às seguintes entidades e particulares: 

 

- Associação Quatro Patas; 

- Câmara Municipal de Sines; 

- CPCJS - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sines; 

- Intervenção Precoce Sines; 

- Sra. Mónica Jeremias. 

 

 

 Cedemos barraquinhas do A.T.L. à seguinte entidade: 

 

- Escola Secundária Poeta Al Berto. 

 

 

 Assinámos um contrato com o IEFP e cedemos um espaço para formação por um 

período de 3 meses pelo valor de 2.100,00 € 

 

 Após troca de informação com o IEFP, aceitámos inscrições para uma ação de 

formação gratuita para aplicação de produtos fitofarmacêuticos, a qual ainda não se 

realizou por culpa exclusiva do IEFP. 

 

 Isentámos a Espiga – Cooperativa de Solidariedade Social do pagamento de taxas e 

licenças, de acordo com o nº 1 do art.º 4º do Regulamento de Taxas e Licenças da 

Freguesia de Sines e após solicitação da mesma. 

 

 Substituímos vários tampos de mesas que já tinham atingido a idade limite. 
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 Adquirimos à empresa Plásticos Joluce S.A. 30 mesas e 100 cadeiras brancas e 

apoiámos as Associações de Moradores do Casoto e do Paiol oferecendo a cada 

associação 10 destas mesas de plástico e 1 computador. 

 

 Apoiámos também a Associação de Moradores do Paiol substituindo os autoclismos 

do salão de convívio. 

 

 Face à solicitação da Câmara Municipal de Sines colaborámos, através da cedência 

de mão de obra, nos arranjos da Escola Secundária Poeta Al Berto. 

 

 Colaborámos no Peddy Paper realizado pela Associação PROSAS. 

 

  Efetuámos um contrato emprego inserção para 1 lugar para apoio à 

população/oficina. 

 

 Tal como em anos anteriores, colaborámos com meios humanos com a Associação 

de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, na realização da Festa da Nossa Senhora das Salas. 

 

 Foi constituída e já se encontra em atividade uma Comissão de Moradores na 

Bêbeda. 

 

  Adquirimos uma máquina de lavagem de alta pressão à empresa José Manuel O. 

Brissos. 

 

 Propusemos um ajuste direto regime geral à empresa Multiauto – Sociedade de 

Comércio de Automóveis, SA (Renault) para fornecimento de uma viatura ligeira 

de mercadorias mas a proposta apresentada foi rejeitada dado que não cumpria os 

prazos mencionados no ajuste direto. Assim, procedemos a novo ajuste direto 

regime geral com a Empresa GTCF Car, para adquirir uma viatura Fiat com as 

mesmas características mas, uma vez que a GTCF Car não cumpriu o prazo de 

entrega da viatura de mercadorias, procedemos a um novo ajuste direto, desta vez à 

empresa Gamobar, para aquisição de uma viatura Opel Movano Chassis Cabine 

Dupla L3H1 2.3 CDTI (130 cv) 3.5T, com caixa de carga em madeira e fundo em 

chapa no valor de 25.000,00 € , tendo a viatura sido entregue no dia 6 de dezembro.  

 

 Após a análise das propostas das Companhias de Seguros Fidelidade, Caravela 

Seguros e Mapfre Auto para seguro automóvel para o nosso novo veículo ligeiro de 

mercadorias, com a matrícula 17-SE-15, aceitámos a proposta da Companhia de 

Seguros Fidelidade pelo valor de 606,13 €/anual por ser a proposta 

economicamente mais vantajosa. 

 

 Solicitámos à empresa Enginário um estudo prévio para um Centro de Recolha 

Oficial de Animais. 
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 Face à solicitação do Padre Egídio Ferreira, construímos um estrado para o Coro 

Paroquial. 

 

 Adquirimos à empresa Sigramar dois tampos em granito para colocar um lava-loiça 

no Pavilhão da Junta.  

 

 Solicitámos à empresa Tecnoacústica uma avaliação acústica ao Pavilhão da Junta. 

 

 No âmbito do protocolo de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia, na área dos equipamentos escolares, os funcionários da Oficina 

da Junta executaram vários trabalhos de reparações e conservações solicitados pelas 

Escolas Básicas da Freguesia, bem como, a manutenção de vários equipamentos 

existentes na Escola Secundária Poeta Al Berto e Escola Básica n.º 1. 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 
 

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

eventos: 

 

 Cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da 

Misericórdia de Sines. 

 

 Inauguração da exposição “La Milagrosa”, no Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Reunião de acompanhamento e discussão do desenvolvimento do Plano de 

Mobilidade, a convite da CIMAL. 

 

 Jantar de homenagem ao Sr. António Bonna, a convite do Vasco da Gama Atlético 

Clube. 

 

 Lançamento do livro sobre os 500 Anos da Santa Casa da Misericórdia de Sines. 

 

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

da Sancha, a convite do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

 Iniciativa “Acolhimento Sines” promovida pela Santa Casa da Misericórdia de 

Sines. 

 

 Receção à Sra. Embaixadora de Israel. 

 

 Reuniões da Associação de Freguesias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina. 
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 Assembleias Gerais do Cemetra. 

 

 Feira da Poesia e Primavera, a convite da Associação PROSAS. 

 

 Concerto do Coral Atlântico, a convite da Associação dos Serviços Sociais. 

 

 Assembleia do Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Sessão Solene Extraordinária da Assembleia Municipal de Sines, comemorativa do 

42º Aniversário do 25 de Abril de 1974. 

 

  “Baile da Primavera”, a convite da Cercisiago. 

 

  “X Vamos Dançar”, a convite da Associação Recreativa de Dança Sineense. 

 

 Audição da Escola de Música Carlos Silva, a convite da Associação de Bombeiros 

Voluntários de Sines. 

 

 41º Aniversário da S.M.U.R.S.S.. 

 

 Inauguração da exposição “Teatro do Mar – 30 anos a Criar”.  

 

 Jogo de hóquei, a convite do Hóquei Clube Vasco da Gama. 

 

 Apresentação dos resultados referentes ao estudo PReSaME, a convite da Câmara 

Municipal de Sines. 

 

 Comemorações do Dia do Pescador, a convite da Associação de Armadores da 

Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

 

 VII Jornadas da CPCJ de Sines. 

 

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

 

 Reunião da CIDFCI, a convite da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. 

 

 Caminhada noturna “Caminhar a Pintar Sorrisos e a Abraçar Afetos” realizada pela 

Cercisiago. 

 

 Almoço de final de época do Hóquei Clube Vasco da Gama. 

 

 Reunião do CLAS, a convite da Câmara Municipal de Sines. 

 

 Seminário “Gerontologia e Saúde”, a convite da Santa Casa da Misericórdia de 

Sines. 
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 Comemorações do 14º aniversário da Associação de Moradores do Casoto. 

 

 Ação de charme que se realizou nas praias da costa alentejana, a convite da Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo. 

 

 Ação de formação – Prevenção de Violência Sobre Idosos, a convite da GNR. 

 

 Sessão de divulgação da Estratégia de Desenvolvimento Local para o Litoral 

Alentejano, a convite da ADL. 

 

 Colocação de garrafas de vinho no fundo do mar dentro da Marina de Sines, a 

convite da Câmara Municipal de Sines. 

 

 Jogo entre as seleções principais de Basquetebol de Portugal e da Bielorrússia, no 

Pavilhão Multiusos.  

 

 Jantar solidário da Santa Casa da Misericórdia de Sines.  

 

 Inauguração do Ginásio da Educação Da Vinci. 

 

 6º Encontro da Global Parques. 

 

 Sessões de sensibilização a Presidentes de Junta, a convite da Proteção Civil de 

Sines. 

 

 Inauguração de exposições, a convite do Centro Cultural Emmérico Nunes. 

 

 Sessão solene comemorativa dos 654 anos do Dia do Município. 

 

 Inauguração da exposição coletiva de artistas de Sines. 

 

 Seminário/ação de formação na área da Proteção Civil para Juntas de Freguesia, a 

convite da ANAFRE. 

 

 Jantar de Natal dos idosos, a convite da Freguesia de Porto Côvo. 

 

 

 

Sines, 17 de abril de 2017 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

 

_________________________ 

Carlos Manuel Jesus Salvador 


