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Á memória de meu pai
Vicente Maria do Ó

E de dois camaradas desta luta
Já desaparecidos do nosso convívio

Carlos Manafaia
Agostinho Rodrigues
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CAPITULO I

O mar.

A grande fossa de todos os dejectos, lixos, porcarias, poluentes, resíduos, escórias, esgotos
- diariamente assassinado.

Morrerá o mar afogado em poluição?

A engrenagem torna o ser humano loucamente consumidor e dramaticamente consumido.

A sociedade de consumo como modelo da civilização moderna é a negação da própria
civilização humana.

Promove a imbecilidade ao contrário da inteligência.

Destrói culturas e tradições.

Coloca no centro do universo o dinheiro, qual senhor omnipotente e omnipresente a quem o
Homem deve obediência e vassalagem.

A sociedade industrial estabeleceu para as nações o conceito do desenvolvimento e de
modernidade...

... e tornou-o mensurável.

Corramos atrás desses, conceitos mensuráveis, se quisermos pertencer ao leque dos países
do G7 ou do Jet Set, e sermos de facto estupidamente modernos.

Consumamos mais combustíveis, mais plásticos, mais telefones, mais computadores, mais
automóveis, mais detergentes, mais e mais... mais. Força Portugal consumir é palavra de
ordem. Abaixo os canhões do Hino.

Não digamos mais:
"Às armas, às armas..." Sobre a terra e sobre o mar
"Contra os canhões, marchar, marchar".

Passemos a gritar:
"As compras... às compras... ... consumir é modernizar...
e a natureza que se vá lixar".
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É universalmente aceite que os recursos da Terra são limitados e que não suportarão por muito
mais tempo esta louca correria à máxima produção e ao máximo lucro.

As consequências desta inconsciência, que põem em causa a existência da própria vida
humana, têm constituído de há alguns anos a esta parte, tema de reflexão profunda de
políticos, cientistas, investigadores, técnicos e populações um pouco por todo o mundo. É
imperioso reencontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento dos povos e a preservação da
natureza e do meio ambiente.
De um lado a utilização louca dos recursos naturais, o acréscimo assustador dos resíduos de
todo o tipo, a poluição do ar, do solo e do mar, a destruição do meio ambiente. Do outro lado a
vida... simplesmente.

Resolver esta contradição é seguramente o maior desafio que alguma vez se colocou ao
Homem em toda a sua existência. Restara saber se o Homem perderá ou ganhará esta batalha
contra si próprio.
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CAPITULO II

Em Portugal é com a Revolução do 25 de Abril de 1974 que as questões do ambiente e da
poluição começaram a ganhar maior relevo principalmente nas zonas mais industrializadas,
onde as situações ambientais existentes, de quase pré-calamidade pública, pesam bem nas
mentes e nos corpos das populações de Lisboa e Porto, Aveiro e Estarreja, Barreiro ou Seixal.

Sines por essa altura, está no início de um novo processo de industrialização acelerada, donde
se salientam, ao tempo, a construção do Porto Industrial de águas profundas e a construção da
grande Refinaria de petróleo do Sul.

Em Junho de 1971, Marcelo Caetano criava por decreto-lei o Gabinete da Área de Sines, órgão
super-poderoso, de si directamente dependente e com o exclusivo objectivo de construir o
então designado Empreendimento de Sines - ou mais comumente apelidado de Complexo de
Sines.

Marcelo Caetano afirmava assim não pretender admitir quaisquer interferências na execução
do megalómano projecto.

O Governo fascista apostava forte nessa iniciativa esperando grandes dividendos internos e
externos com a sua realização.

Internamente reduziria o tom das vozes dos apoiantes críticos do Regime, oferecendo-lhes
uma nova imagem de modernização e progresso à Europeia. Simultaneamente endureceria a
luta contra a oposição política ao regime, identificando-a como principal travão “ao progresso
do País" e por consequência "única responsável" pelo baixíssimo nível de vida do povo
português.

Externamente pretendia, com as facilidades portuárias colocadas à disposição dos vários
países europeus, o reconhecimento internacional de que Portugal caminhava do atraso para o
progresso e da ditadura para a democratização do País.

Marcelo Caetano colocava à disposição da Europa um porto gigantesco, de localização
privilegiada em relação às rotas do petróleo, do carvão e do ferro, capaz de receber navios de
qualquer tonelagem.

A Europa nessa altura com o Canal do Suez encerrado devido à guerra Israelo-Árabe, viria a
abraçar ainda que hipocritamente o projecto de "salvação" da ditadura portuguesa.

Quais eram então os grandes pilares em que assentava o projecto do Complexo Industrial de
Sines?
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Essencialmente três grandes componentes:

1. O Porto Industrial de Águas Profundas
2. Extensas áreas para a Indústria Pesada
3. Um novo Centro Urbano em Santo André

1 - O Porto Industrial de Águas Profundas, com fundos até cerca de 50 metros, capaz de
receber navios até quinhentas mil toneladas, que à época sequer ainda existiam.

Um Porto para toda a Europa, especializado em produtos petrolíferos e produtos
petroquímicos, carvão, ferro, qualquer tipo de cargas a granel ou contentorizadas.

Um Porto moderno, altamente automatizado ligado por longos quilómetros de pipe-lines e
esteiras transportadoras às principais indústrias transformadoras.

Um Porto apetrechado com todas as facilidades; - auto-estradas, ferrovias, energia eléctrica,
água potável, tratamento de efluentes, amplas zonas de tancagem e armazenamento.

2 - A indústria pesada de forte componente poluidora, essencialmente ligada aos produtos
movimentados no porto.

Uma grande Refinaria de Petróleo com capacidade de refinação de 10 milhões de toneladas de
crude por ano.

Um Complexo Petroquímico com várias unidades fabris, com enorme capacidade instalada
(cerca de 200.000 toneladas/ano) para produção de etileno, propileno, butadieno, etc.

Uma Central produtora de energia eléctrica a carvão, com capacidade de queima superior a
dois milhões de toneladas de carvão por ano.

Um novo complexo Adubeiro para modernização e substituição do complexo fabril do Barreiro.
Uma nova Siderurgia
Uma nova unidade de Metalurgia do Cobre
Fábricas de montagem de automóveis.

Uma área industrial que se estenderia por quase vinte quilómetros ao longo da costa
Alentejana entre a Lagoa de Santo André e Vila Nova de Mil Fontes.

3 - Um novo Centro Urbano a que se chamou de Cidade Nova de Santo André e cujo projecto
inicial previa no espaço de dez anos uma população de 100.00 habitantes.

6



Nesse espaço de dez anos não conseguiria mais que 4 mil habitantes em precarissimas
condições de vivência urbana.

Com todo este gigantismo que pensaram tão prodigiosas mentes para as pequenas coisas..
tais como,
a população de Sines,
os pescadores de Sines,
a própria Vila de Sines e a praia Vasco da Gama,
os pequenos povoados rurais,
as explorações agrícolas familiares?

O grande Complexo Industrial integrava harmoniosamente os recursos locais?
Promovia o seu desenvolvimento integrado?
Ressarcia e indemnizava justamente aqueles que por força das circunstâncias seriam
obrigados a "vender" os seus parcos patrimónios?

Preocupava-se com as pessoas, com a sua História e Cultura?

Não. Condenava-os irremediavelmente ao desaparecimento.

O Concelho de Sines, de pescadores e agricultores ao longo de séculos, conheceu na década
de 60 algum desenvolvimento turístico.

Surgiram as primeiras unidades hoteleiras de qualidade e um novo parque de campismo.
Milhares de turistas acorriam a Sines e à Costa Alentejana, que começava a despontar como
destino turístico interno.
O presente de Sines até então de pescadores e agricultores, conhecia e ensaiava uma nova
vertente no desenvolvimento económico, o turismo, perfeitamente adequado às suas
realidades próprias e às suas riquezas naturais.

Só que o Complexo Industrial viria violentamente destruir sonhos e corromper o processo
natural de desenvolvimento do município de Sines.

A Vila de Sines, secular, orgulhosa de ser terra-pátria de Vasco da Gama, não poderia ter
qualquer desenvolvimento urbano... a grande cidade nova de Santo André ficaria com toda a
gente... "Em Sines, nem mais um quarto, nem mais um andar" essas as palavras de ordem do
Gabinete da Área - em 1972.

Sines, passaria a ser um centro de "divertimentos diurnos e nocturnos" para as tripulações de
navios…

Sines de terra-mãe de Vasco da Gama a terra de bares e prostitutas... triste sina lhe destinava
o grande projecto.
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A praia de Sines, chamada de Praia Vasco da Gama, praia rainha da Costa Alentejana, nem
sequer constava do projecto.

Em seu lugar apareceria um enorme terrapleno e um cais acostável para navios de menor
porte e de cargas indiferenciadas.

E os pescadores?

Os pescadores também não cabiam no projecto.

Aquele gigantesco porto de mar projectado, aonde navios com mais de trezentos metros de
comprimento se movimentariam, lentamente, puxados por potentes rebocadores, não tinha
espaço para as traineiras de pesca da sardinha, com pouco mais de 20 metros, nem para as
pequenas lanchas de sete ou oito metros de pesca do anzol, dos alcatruzes ou das redes de
emalhar.

Diziam os responsáveis do Estado, por alturas de 1973, que os pequenos barcos de pesca
iriam atrapalhar as manobras dos grandes petroleiros.

Como se os homens do mar não conhecessem outras paragens e não soubessem que em
qualquer grande porto internacional convivem pacificamente petroleiros, cargueiros,
rebocadores, traineiras, iates, navios de guerra, lanchas de abastecimento, etc., etc.

O mais grave ainda era, que para além do grande porto não ter previsto um pequeno espaço
para a frota pesqueira, se afirmava peremptoriamente que os pescadores tinham duas
alternativas: Os que quisessem continuar ligados ao mar e à pesca deveriam deslocar-se para
outros portos, por exemplo Vila Nova de Mil Fontes, ou Arrifana ou mesmo para Lagos.

Os que não quisessem sair de Sines deveriam aprender novas profissões e integrarem-se nas
indústrias que viessem a instalar-se na plataforma Industrial.

Triste sina a dos pescadores Sinienses!
Despejados do seu próprio mar!

Aos pequenos e médios agricultores não esperava melhor sorte. As melhores terras seriam
necessárias para a instalação industrial e alternativas nenhumas.

Teria sido extremamente simples contemplar os pequenos e médios proprietários com terras
idênticas noutros locais próximos, mantendo-os ligados ao arranjo da terra. Em vez disso foram
arrancados das suas terras e alojados em pequeníssimos apartamentos em Sines e Santo
André.
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Aos gritos de revolta dos homens da terra, o Governo Marcelista pagou-lhes os terrenos
miseravelmente, ameaçou-os com os tribunais e alojou-os onde quis, como quis e quando quis.

Marcelo Caetano declarou assim em 1971 a morte do Concelho de Sines.

O projecto de salvação da ditadura Portuguesa estava em marcha. Não seriam admitidos nem
tolerados quaisquer entraves ao seu prosseguimento e quem o tentasse fazer pagaria caro, se
necessário fosse com a própria vida.

Marcelo Caetano sabia perfeitamente que o desenrolar da construção do projecto iria criar um
enorme sentimento de revolta nas populações de Sines e de Santiago do Cacém.

As expropriações de terrenos, a expropriação do mar aos pescadores de Sines, o próprio
desenvolvimento das obras iriam agudizar conflitos e aumentar as probabilidades de grandes
contestações populares. Seria necessário mais qualquer coisa que pudesse conter a previsível
indignação popular. E essa qualquer coisa mais, só poderia ser o anúncio da construção do
Porto de Pesca de Sines.
E assim aconteceu.
Caetano viria visitar Sines e anunciaria o projecto do grande complexo industrial e portuário,
por altura de 1971.
Entre palavras e sorrisos que distribuiu às mãos cheias, aos Sinienses e à comunicação social
do Estado, lá ia dizendo: "Sines vai ter o maior investimento nacional de sempre, e os pesca
dores de Sines vão ter finalmente o seu porto de pesca", ou ainda... "Sines vai ser um dos
grandes portos europeus e os pescadores de Sines vão ter o seu porto de pesca", ... e ainda...
"Sines vai ter grandes unidades industriais e um porto de pesca para os seus bravos pesca
dores", "Sines será o futuro de Portugal e os pescadores de Sines, descendentes do grande
Vasco da Gama terão merecidamente o seu porto de pesca".

Caetano foi de tal ordem convincente que o povo de Sines saiu à rua e comemorou o
anunciado porto de pesca.

Até uma vaca mataram e assaram em plena Praça dos Correios, no centro da vila, tal foi a
alegria dos inocentes.

Claro que os mais desconfiados em relação à bondade do regime de Caetano afirmariam lá de
largo, enquanto presenciavam tal festim:

"Ainda os havemos de ver vomitar a porra da vaca".
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Para que se entenda a alegria dos Sinienses pelo anúncio da construção do seu porto de
pesca, recorde-se uma breve passagem do livro "Breve Notícia de Sines, a Pátria de Vasco da
Gama" de Francisco Luís Lopes escrito e publicado em 1850:

"O recife de que atrás falamos (referia-se o autor à velha calheta) oferece ainda ao lume
d'água, uma porção de base a um paredão, que se levantasse e que pegasse com o que
existe. A calheta com mais este amparo, e devidamente desobstruída, abrigaria então três ou
quatro navios. Por muitas vezes têm vindo diversos engenheiros examinar a obra, mas os seus
orçamentos têm aterrado de tal forma o Governo que a obra continuará ainda por muitos
séculos, a ser examinada por engenheiros. Ouvi dizer a pessoas competentes que um molhe
hardido fazia-se deste porto uma soberba doca para mais de 250 navios. Mas nós temos
Governo de docas, onde?”

Francisco Luís Lopes que era nesses tempos de 1850 médico do Concelho, sentiu de tal forma
as aspirações dos pescadores que colocou no seu livro, duas ideias-projecto para a construção
do porto de Sines.

Um porto de pesca mais simples e mais pequeno de acordo com a frota piscatória então
existente e seguramente de acordo com as ideias dos próprios pescadores, e um outro porto,
mais ambicioso, mais em conformidade com o papel que Sines já desempenhava, como porto
comercial do Alentejo, por onde seria feito o embarque de toda a cortiça e de outros produtos
de toda a região.

Marcelo Caetano acertava em cheio.
A grande mentira sobre a construção do porto de pesca, silenciaria e tranquilizaria a classe
piscatória, classe determinante nas lutas sociais da costa Alentejana.
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CAPITULO III

E vieram os trabalhadores e as máquinas em 1971.
Começava a grande construção.
Primeiro o grande porto de águas profundas em 1972..
Depois a grande Refinaria de Petróleo do sul em 1973.
Depois o Complexo Petroquímico em 1975.

Em 1978, Porto e Refinaria estão prontos, o primeiro a receber navios, a segunda a refinar
petróleo bruto.

Logo nesse ano, a pequena Ribeira dos Moinhos contígua a norte da grande fábrica refinadora
sofre os primeiros atentados à sua existência.

Um liquido negro, fétido, corrosivo, agride-a violentamente, a si e a toda a população residente
ao longo da Ribeira, e às pequenas explorações agrícolas.

Os esgotos da refinaria são também lançados no mar, sem qualquer tratamento, através de um
tubo exutor submarino a mais de uma milha da costa.
A grande fábrica entra em funcionamento sem que tenha a funcionar uma Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
Ordens do governo da Nação - proprietário de todo o complexo industrial.

A chegada dos primeiros grandes navios petroleiros também não passa despercebida.
Algumas praias, designadamente a praia Vasco da Gama e a praia de S. Torpes mais a sul, são
invadidas sistematicamente por pequenos e grandes grãos e bolas de alcatrão provenientes de
derrames de crude durante as operações de descarga, e das águas de lavagem dos tanques
que os navios lançam criminosamente para o mar.
A praia de Sines deixou de ser o que era.
Depois sete anos de enormes camions transportando terras, saibros, pedras e blocos de betão
ficou cinzenta e castanha-escura.
O branco das areias de outrora já não existe.
O gemer das areias quando se enterravam os pés caminhando ao sol já se calou.
Agora gemem os que ainda a utilizam gritando impropérios, pois os pés já só encontram pedras
pontiagudas que os ferem profundamente.
As areias da praia de Sines também mudaram de sítio devido às obras do molhe oeste, molhe
de protecção principal do porto de petróleo. Onde antes estavam pedras na velha praia das
bicas a caminho da calheta de pesca, estão agora toneladas de areias negras; ao sul da praia
junto ao pontal, enorme rochedo que remata a baía de Sines a sul, onde antes as areias
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convidavam ao lazer e ao namoro, surgiram calhaus disformes provenientes da dinamite e das
construções do molhe oeste.

A praia de S. Torpes havia sido atingida pelas bolas de crude e por pequenas manchas
oleosas, negras, consequência de derrames das águas de lavagem dos tanques de um
qualquer petroleiro.
Dezenas de homens e mulheres, trabalhadores da Câmara Municipal, levaram dias, de pás e
enxadas na mão, com pequenos sacos de serrapilheira, a retirarem meticulosamente toda a
porcaria das areias.

S. Torpes é uma praia espectacular, principalmente na maré vazia. A costa muito baixa deixa a
descoberto um enorme areal molhado que reflecte os raios do sol ou da lua. Pequenas ondas
que se vão partindo no contacto com a areia, espraiam-se por dezenas de metros, umas atrás
das outras, em rolos de branco e azul, interminavelmente, como se o azul, o branco e o ocre
das casas Alentejanas estivessem todos reflectidos no mar e nas areias da praia.

Em princípios de 1979 a Câmara Municipal de Sines decide oficiar a Comissão Nacional de
Ambiente e alertá-la para as seguintes situações:

1. É necessário que seja mantida rigorosa fiscalização sobre os petroleiros para que não
lancem na baía de Sines as águas de lastro e as águas provenientes das lavagens dos
tanques, impregnadas de resíduos de petróleo bruto, cujos efeitos já se fazem sentir no
sabor dos peixes e mariscos capturados na costa de Sines;

2. É necessário pôr cobro aos despejos de efluentes da Refinaria da Petrogal para a
Ribeira dos Moinhos o que poderá vir a originar a contaminação das águas dos poços e
das captações municipais 6 de abastecimento de água a Sines;

3. É necessário garantir que serão utilizados todos os meios a poluição, previstos nos
respectivos projectos em relação às fàbricas em construção designadamente o
Complexo Petroquímico e a Unidade de produção de negro de fumo.

Em 7 de Maio de 1979 novo comunicado da Câmara Municipal de Sines à população, após
enorme descarga de esgotos para a Ribeira dos Moinhos, realizada pela Refinaria da Petrogal,
que dizimou grande parte da fauna da própria ribeira.

Dava-se conhecimento deste facto à Presidência da República, aos Grupos Parlamentares da
Assembleia da República, aos Ministérios respectivos, à Comissão Nacional de Ambiente, à
Direcção Geral de Saneamento Básico, exigindo-se outra vez rigorosa fiscalização sobre o
funcionamento da refinaria da Petrogal.

Nesse documento a Câmara Municipal de Sines assegurava à população que todas as
medidas de precaução haviam sido tomadas, designadamente a análise das águas de
abastecimento domiciliário e que a qualidade dessas águas se mantinha em perfeitas
condições de consumo.
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Justificava-se tal posição pública porque as captações de águas que abastecem Sines e as
zonas envolventes se situam a pouco mais de uma centena de metros do leito da Ribeira dos
Moinhos e a profundidade reduzida (menos de 20 metros de profundidade), o que as tornava
perfeitamente vulneráveis a todo o tipo de inquinações, por infiltração, tendo em conta também
o tipo de solo em que se situavam. Daí ser absolutamente imprescindível a realização semanal
de análises químicas às próprias captações de água.

Os tormentos da pequena povoação da Ribeira dos Moinhos apenas haviam começado. As
águas da Ribeira que durante séculos regaram hortas e mataram a sede a pessoas e animais,
outrora límpidas e frescas, apresentavam-se de vez em quando negras, fedorentas, secando
couves e alfaces, laranjeiras e figueiras, intoxicando pessoas e animais, matando iroses e
pardelhas, afugentando garças e picanços. As margens da ribeira ficavam negras e fedorentas
e o verde viçoso que as caracterizava desaparecia irremediavelmente.

A Ribeira dos Moinhos não desaguava directamente no mar. Ia acumulando as suas águas
num pequeno lago, na praia da Costa do Norte a poucas dezenas de metros da rebentação do
mar. Todos os anos, lá para finais do Inverno e começo da primavera, o lago era aberto ao mar,
ficando durante alguns meses em contacto com o próprio mar, principalmente nas
marés-cheias, altura em que inúmeras espécies piscícolas procuravam o local para aí
desovarem (robalos, linguados, pregados, tainhas, etc.)

Claro que já não eram unicamente as águas transparentes da ribeira que se iam acumulando
no lago da Costa do Norte. Eram também as águas negras dos esgotos industriais da refinaria
de Petróleo que iam engrossando o lago... matando tudo em seu redor, peixes adultos, juvenis,
ovas…

Ainda durante o ano de 1980 e até meados de 1981 iriam decorrer os testes para início da
laboração em regime industrial das novas fábricas do Complexo Petroquímico, cinco novas
fábricas prontas a entrar em funcionamento (etileno, polietileno (2), polipropileno e butadieno).
No decurso da fase experimental, vezes sem conta a população da Ribeira dos Moinhos e a
própria ribeira voltavam a ser agredidas com descargas de esgotos altamente inquinados.
Aos anteriores esgotos da refinaria da Petrogal juntavam-se agora os do Complexo
Petroquímico quer lançados na ribeira, quer lançados no mar.

A Comissão de Moradores da Ribeira dos Moinhos já havia transmitido à Junta de Freguesia
de Sines as suas preocupações e o seu desespero pelas consequências graves que a poluição
da ribeira e os gases emanados da Petroquímica estavam ocasionando.
Queriam respostas às perguntas que todos os dias faziam a si próprios:

- Os produtos das hortas e das árvores de fruto podiam ser consumidos? Os animais que
bebiam aquelas águas poluídas iriam resistir? Os animais poderiam ser abatidos e
comercializados? A saúde das pessoas não viria a ser afectada? Poderiam continuar
por ali, com as suas próprias vidas?
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Uma delegação da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia resolveu deslocar-se, naquele
fim de tarde, à pequena povoação da Ribeira dos Moinhos.
Era perto... p'ra aí 2 quilómetros a nordeste de Sines... se tanto.
Não se via ninguém...
Possivelmente as pessoas estariam nas hortas naqueles trabalhos de fim do dia, abrindo e
fechando caleiras de terra, regando as pequenas leiras de tomates ou alfaces ou couves...
Do outro lado da ribeira um homem curvado de enxada nas mãos... trabalhava a terra…

A delegação dirigiu-se para ele... afinal era o Sr. Anastácio, ele próprio elemento da Comissão
de Moradores.
Mal os viu, parou o trabalho... largou a enxada... puxou um cigarro e acendeu-o.
Cumprimentaram-se.

A comissão de eleitos locais disse quais as razões daquela visita, que pretendia inteirar-se, no
local, dos problemas que a população estava vivendo devido à poluição.
Referiram ainda que os responsáveis do Estado e os engenheiros da petroquímica afirmavam
que as fábricas eram novas e que a experiência ainda não era nenhuma... para eles dadas as
circunstâncias... era uma situação normal…

Normal a pata que os pôs a eles todos - gritava o Sr. Anastácio. Olhem, aqui há dois dias
acendi um cigarro e atirei o fósforo para dentro da ribeira pensando que se apagava...
É o apagavas...levantou-se um fogo dentro de água que se estendeu às canas e aos juncos
que eu tive de fugir.
Comecei gritando por ajuda e lá veio mais gente ajudar, até que demos conta dele.
Acham isto normal?
Ah, se eu soubesse que pegando fogo ao esgoto junto à saída da fábrica aquilo rebentava
tudo, já o tinha feito... nem que eu lá ficasse também.

Voltaram ao pequeno povoado da Ribeira dos Moinhos, ao longo da estreita vereda que
acompanhava o leito da ribeira. Silenciosos... O velho Anastácio lá ia resmungando com os
seus nervos, ou os seus nervos resmungando com ele...que fazia, que acontecia, que
rebentava... filhos desta... filhos da outra... Passaram a pequena ponte de madeira, estacada
com grades e corrimãos de canas...
Pararam no pequeno largo frente ao único estabelecimento comercial do lugar. Entraram... A
pequena taberna estava vazia. Três mesas de madeira à vista, três bancos de quatro pés por
cada uma, pequenos e baixos, nem chegavam para sentar a totalidade daquela parte com que
os humanos descansam as pernas...

O dono da tasca acabava de acender a única lâmpada que pendia do barrote e regressava
para detrás do balcão... alto... exageradamente alto aquele balcão.
Tanto que ao Anastácio lhe ficava pelo peito mais para o lado do pescoço que da barriga.

Veio um jarro de vinho para a mesa e meia dúzia de copos. Era fim de tarde e os homens iam
entrando na taberna, bebendo uns copos e fazendo horas de jantar...
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E todos afirmavam sem quaisquer tipo de dúvidas:
- Parece que é de propósito. Durante o dia as coisas passam mais ou menos bem.

À noite até parece que querem aproveitar o facto de estarmos deitados e quase que nos
matam. Os cheiros são tão grandes que quase sufocamos.
Às vezes somos obrigados a sair de casa e ir para Sines porque não aguentamos.

- Eu até já dormi dentro do carro embrulhado em mantas com a mulher e os moços...
- E aquele cheiro... dizia outro.

Tudo ganha aquele cheiro horrível. As roupas, a comida, a banha e a manteiga...
As minhas duas netas, que estão vivendo com a gente, estão sempre doentes... amarelas...
sem disposição nenhuma para brincar... coitaditas...
Isto no fim acabamos por ir todos embora daqui. Desta pequena aldeia que nos viu nascer, à
gente e aos nossos pais e avós... é uma tristeza.
Na outra noite mataram mais irozes com aquilo que jogaram prá ribeira que nós todos durante
a vida toda, se calhar...
O povo vai abalando, depois já restamos poucos dos antigos habitantes...
Ultimamente têm vindo Cabo-Verdeanos e por aqui vão ficando, ocupam as casas vazias,
arranjam trabalho nas indústrias, mandam vir a mulher e os filhos…

A delegação que visitava a Ribeira dos Moinhos despediu-se de todos e regressou a Sines.
As imagens transmitidas pela população local do que estava acontecendo, eram dramáticas.
Prometeram lutar contra aquele estado de coisas.
Era preciso lutar contra aquele estado de coisas.
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CAPÍTULO IV

Em 1981 a população de Sines era gravemente afectada pelos gases e cheiros da
Petroquímica sempre que se instalava um pouco de vento leste, normalmente fraco, que
arrastava os gases de nascente para poente.

"Ele... eram os gases...
"Ele... eram os cheiros..."
"Ele... eram os derrames de crude..."
"Ele… eram as bolas de nafta nas praias..."
"Ele... eram as explosões..."
"Ele... eram os motores das máquinas e camions..."
"Ele... eram as poeiras negras e castanhas que mudavam de cor os
verdes dos canaviais, das salgadeiras e dos pinhais..."
"Ele... eram os fumos negros daquela chaminé que instalaram no porto, mesmo ali ao lado das
casas da parte poente da vila..."1

Aquela chaminé...
Chamaram os senhores da indústria e do Governo àquela coisa "flaire de queimas sem fumo"...
mas... que…

provisoriamente... era...
autorizada...
a ser...
flaire de queima com fumo...
provisoriamente...
porque depois... muito brevemente... seria... flaire que queima sem fumo...
quer dizer... ficou a flaire de queima com fumo...
o resultado era criminoso…

De tempos a tempos, com ventos do quadrante norte eram quilómetros e quilómetros de fumo
negro a poucas dezenas de metros de altitude que passavam por cima de Porto Covo, Vila
Nova de Mil Fontes, Almograve, e por vezes até ao Cabo Sardão.

Mas quando o vento vinha do oeste e aquela fumarada negra, densa, espessa vinha na
direcção da vila, não havia casa com janelas abertas que escapasse à invasão fuliginosa... não
havia roupa estendida que não mudasse de cor... não havia narinas nem lenços que não
mudassem de cor... directamente para o negro mais carregado…
…não havia paciência que não ficasse negra de revolta…

1 Boletim Municipal nº 16
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Em finais de 1981 o mar começava a dizer que não lhe era possível suportar mais poluição.
Algumas das espécies capturadas pelos pescadores, principalmente peixe mais do fundo, tais
como, linguado, pregado, raias ou patrucias, e também alguns mariscos, principalmente
santolas, apresentavam cheiros activos nas guelras e a carne estava impregnada de um gosto
intragável.
Cheiros e gostos em tudo iguais aos que impregnavam as manteigas, as banhas, as roupas, de
que se queixavam as populações da Ribeira dos Moinhos.

Na lota da ribeira de Sines crescia de dia para dia o desespero dos pescadores.
Os compradores antes de arrematarem o peixe cheiravam-no e já rejeitavam quase tudo, ou
melhor, iam comprando cada vez por menos dinheiro.
As discussões sucediam-se diariamente.
Porque os peixes tinham cheiro, porque os que não tinham cheiro também tinham um ligeiro
cheiro... porque depois vendiam o peixe nos mercados sem qualquer cheiro, ainda que
tivessem algum…

Como diziam os pescadores:
"A relação cheiro-preço é só na lota, porque depois no mercado a relação é
desodorizante-preço, ainda é mais caro... peixe desodorizado."

Mentira, diziam alguns compradores de peixe.
Ainda ontem no mercado de Santiago do Cacém não vendi peixe nenhum. Jogamos tudo fora.
E eu, em Grândola?
As pessoas já haviam ouvido as notícias de poluição em Sines e simplesmente já não queriam
peixe de Sines.
Por várias e muitas vezes pediram aos comerciantes de peixe a devolução do dinheiro pago.

Contava um pescador de Sines que tinha levado um robalo para casa, pró almoço. Porque
tinha um pequeno cheiro a gás na cabeça, resolveu não o levar à lota... Arranjou-o... cortou-o
às postas... e a mulher cozeu-o...
Mesmo depois de cozido o cheiro não tinha desaparecido. Tirou a posta do rabo... temperou-o
com azeite e vinagre... e quando o meteu na boca teve de o jogar fora... amargava e queimava
a ao mesmo tempo.

Nos mercados, peixarias, restaurantes, marisqueiras, cervejarias a situação era calamitosa.
Peixe ou marisco de Sines não compramos.

Em Novembro de 1981 a Câmara Municipal de Sines na sua reunião do dia 18, toma a
seguinte deliberação2:

"Peixe poluído pelos despejos da petroquímica no Mar: Constatando-se que algum do peixe
vendido na lota e capturado a Norte do Cabo de Sines apresenta mau sabor, o que leva a

2 Acta Sessão de 18.11.81

17



concluir estar contaminado por produtos químicos, foi deliberado por unanimidade alertar as
seguintes entidades:

- Ministro da Qualidade de Vida - Secretaria de Estado do Ambiente
- Secretaria de Estado da Qualidade de Vida -Comissão Nacional do Ambiente
- Direcção Geral de Saúde - Direcção Geral da Qualidade - Governador Civil de Setúbal
- Comissão de Coordenação da Região Alentejo - Delegado de Saúde de Sines 2 30
- Gabinete da Área de Sines - Capitania do Porto de Sines
- Assembleia Municipal de Sines - Secção de Lotas e Vendagens de Sines"

Na sequência desta deliberação a Câmara Municipal de Sines oficia o Delegado de Saúde do
Concelho de Sines nos seguintes termos3:

"De algumas semanas a esta parte é voz corrente que algum peixe vendido na lota de Sines
apresenta indícios de contaminação que é detectável através do sabor, que algumas pessoas
identificaram com os cheiros dos gases emanados da Companhia Nacional de Petroquímica.
Ao que sabemos alguns comerciantes de peixe já foram abordados por consumidores a fim de
lhes ser devolvido o valor do peixe, que não estaria em condições próprias para consumo. A
Secção de vendagens da lota de Sines poderá confirmar o que atrás foi referido.

Também é verdade que antes daquela unidade fabril entrar em laboração ainda não se havia
detectado, com tanta força, sinais de contaminação do peixe. A zona donde provém o peixe
contaminado situa-se nas áreas envolventes do exutor submarino, por onde são despejados no
mar os esgotos da Refinaria e da Petroquímica. Esses esgotos industriais deveriam passar
pela Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ribeira dos Moinhos que não se encontra
em funcionamento, o mesmo será dizer que os efluentes químicos dessas unidades industriais
são praticamente lançados no mar altamente inquinados. Pela preocupação que tal situação
trás à Câmara Municipal de Sines no que respeita à saúde da população, nossa e dos
concelhos vizinhos, que consomem peixe vendido na nossa lota, solicitamos sejam efectuadas
todas as démarches necessárias no sentido de terminar com a situação actual.
A Câmara Municipal de Sines está à inteira disposição de V. Exª para o que entender por
conveniente.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara.”

Do teor deste ofício foi dado conhecimento à Secção de Lotas e Vendagens de Sines, à
Capitania do Porto de Sines e ao Presidente do Conselho de Gestão do Gabinete da Área de
Sines.
O Senhor Delegado de Saúde de Sines responderia à Câmara Municipal por ofício entrado na
Secretaria em 14.12.81. Dizia o ofício do Sr. Delegado de Saúde de Sines4:

"Em resposta ao ofício supramencionado de V. Exª comunico que está a analisar no Instituto
Cientifico da Polícia, o peixe que se supõe contaminado por derivados do petróleo.

4 Ofício nº 408 do Delegado de Saúde de Sines
3 Oficio n° 3921 de 20.11.81
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Segundo nos informaram no G.A.S. (Gabinete da Área de Sines) a Estação de Tratamento dos
Efluentes da Petrogal e C.N.P. - E.P.S.I. (Companhia Nacional de Petroquímica - Empresa de
Polímeros de Sines), deve entrar em tratamento dentro de dois meses, esperando-se
assim evitar futuras contaminações. Nesta data foi pedido ao Instituto Nacional de Saúde da
possibilidade de ali também ser feita a análise.
Com os melhores cumprimentos,
Alfredo Jorge Santos, Delegado de Saúde.

A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento do ofício do Sr. Delegado de Saúde na
Sessão de 16 de Dezembro de 1981 e deliberou enviar fotocópia ao Conselho de Gestão do
Gabinete da Área de Sines, salientando a esta entidade que informe a autarquia local logo que
fossem conhecidos os resultados das análises.5

5 Ofício nº 9 da Câmara Municipal de Sines
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CAPITULO V

Janeiro de 1982. Alguns pescadores dirigiram-se à Câmara Municipal de Sines, para falarem
com o Presidente da Câmara. Acabavam de chegar do mar. Traziam botas de borracha até ao
joelho, calças de saragoça e camisolas de lã grossa. Um deles trazia na mão um balde com
alguns linguados e uma santola fêmea, viva, que devia de pesar mais de dois quilos. Entraram
para o Gabinete do Presidente da Câmara e um deles disse, levantando o balde:
- cheire este peixe e esta santola.. - porra, exclamou o Presidente da Câmara de Sines, aonde
é que apanharam isto?
- Apanhámos da parte de fora do exutor submarino do Gabinete da Área de Sines, onde temos
as redes largas, precisamente em frente do lago da Ribeira dos Moinhos, mais ou menos a
umas duas milhas da costa do Norte.
E todos os barcos que pescam neste sítio estão na mesma.
Jogámos o peixe quase todo fora, pois não valia a pena trazê-lo para terra.

Os compradores agora primeiro cheiram o peixe e só o compram se
não tiver cheiro...
Mas não é só isso...
As redes estão incapazes de pescar. Ao longo destes meses, desde que a Petroquímica
começou a lançar ao mar os seus esgotos, foi-se acumulando no fundo, em toda a zona
envolvente do exutor, uma camada de lodo, daquela murraça que eles jogam fora, que nestes
últimos dias deve ter levantado do fundo com as maresias que caíram... As redes estão de tal
maneira engorduradas com aquela porcaria, que só temos que as jogar fora.... já não estão
capazes de voltar a pescar.
E ficam com aquele cheiro terrível...
À medida que o guincho vai suspendendo as redes até dá vómitos... e dá também vontade de
chorar... 0 nosso trabalho... jogado fora.

Os pescadores foram informados das iniciativas que haviam sido tomadas pela Câmara
Municipal. Já estavam envolvidos na resolução do problema o Governo, o Gabinete da Área de
Sines, o Delegado de Saúde de Sines e outras entidades públicas.
Por outro lado, a Delegação de Saúde tinha enviado amostras (peixes) para análise no Instituto
da Policia e o Gabinete da Área de Sines tinha afirmado em Novembro, que dentro de dois
meses, portanto ja em Fevereiro, a Estação de Tratamento de Águas Residuais entraria em
funcionamento.

Os pescadores olharam uns para os outros e para o Presidente da Câmara. Não acreditamos,
disseram.
A experiência que temos tido até à data é de que o Governo e os seus representantes cá em
Sines só mentem, descaradamente.
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Tinham razão.
Se alguma coisa os Sinienses haviam aprendido desde o início do Complexo Industrial era que
não deveriam acreditar em nada que o Governo directamente ou por entreposta entidade lhes
dissesse. Desde a visita de Marcelo Caetano a Sines, já havia mais de dez anos, às velhas
mentiras iam-se seguindo displicentemente mentiras novas. Do porto de pesca que já deveria
estar, mais que concluído por esta altura, nada; da Estação de Tratamento de Esgotos
Industriais que deveria entrar em funcionamento antes do funcionamento das fábricas, ainda
faltava mais um mês, a ser verdade o afirmado, para que começasse a trabalhar, significando
isto que durante mais de três anos as industrias trabalharam ilegal e criminosamente. Dos
juramentos iniciais que não existiria qualquer poluição em Sines, nem no mar, nem no ar, nem
em terra, todos falsos, poluição era algo que nos entrava todos os dias pelas casas e pelos
corpos adentro.

Fez-se silêncio naquela conversa entre os pescadores e o Presidente da Câmara. Os olhos
voltaram-se para o mar que se avistava das janelas viradas a sul do velho edifício dos Paços
do Concelho.

O tempo era de vendaval. Enormes vagas batiam com violência no molhe oeste, muro-cortina
principal de protecção de todo o porto industrial, e transformavam o cinzento do mar ruim, em
nuvens de espuma branca que se elevavam dezenas de metros acima da estrutura negra do
grande paredão. O mesmo acontecia no pequeno ancoradouro dos barcos de pesca. O
pequeno molhe/aterro de protecção parecia um brinquedo nas mãos
das ondas que procuravam a praia loucamente. Os barcos de pesca, rodeados de amarrações,
à popa e à proa, a bombordo e a estibordo saltavam, oscilavam, esticavam, dançavam,
freneticamente, quais marionetas aguardando que o maestro não largas se os cordéis e não as
deixasse cair no fosso do palco.

O próprio mar parecia querer dizer:

Basta de poluição,
Acabem com isto... não suporto mais... por favor.

Os pescadores saíram do gabinete do Presidente da Câmara. Ficava prometido que a próxima
sessão da Câmara, na semana seguinte, abordaria a situação e tomaria decisões sobre o que
fazer, como fazer quando fazer.

Entretanto a Direcção Geral de Saúde respondia à comunicação da Câmara Municipal de
30.11.81 através do ofício de 23 de Janeiro de 1982.6

Dizia o Director de Serviços de Higiene da Alimentação:
"Em resposta ao ofício de V. Exª acima referenciado, seguidamente se transcrevia o parecer
emitido pelo Sr. Delegado de Saúde de Sines, sobre o assunto em causa:

6 Oficio da D.G.S. de 27.01.82
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Logo que tivemos conhecimento do aparecimento de peixe que se supõe contaminado,
entrámos em contacto com o Gabinete da Área de Sines que também já alertado tinha
mandado examinar o peixe em causa, no Instituto Científico da Policia de que se aguarda
análise. Pela nossa parte enviámos um ofício em 9 de Dezembro p.p. ao Instituto Nacional de
Saúde (Dr. Ricardo Jorge) perguntando da possibilidade de também fazerem análises, de que
se aguarda resposta.
Segundo nos informaram do Gabinete da Área de Sines, a estação de tratamento de efluentes
da Petrogal e CNP/EPSI, deve entrar em funcionamento dentro de dois meses, esperando-se
assim evitar futuras contaminações.
Com os melhores cumprimentos,
O Director de Serviços de Higiene da Alimentação.”

Entretanto também a Câmara Municipal de Sines oficiava o Gabinete da Área de Sines através
do seu ofício n° 426 em que referia7:

"Solicito se digne informar esta Câmara Municipal sobre o resultado das análises há tempo
efectuadas ao peixe pescado na zona a norte do Cabo de Sines, em data já conhecida por V.
exª.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara."

Em 3 de Fevereiro de 1982 a Câmara Municipal recebe o ofício nº 416 do Gabinete da Área de
Sines, que era do seguinte teor8:

"Eventual poluição das águas na zona costeira de Sines (Costa do Norte)".
Exmᵒ Senhor,
Sobre o assunto referido em epígrafe informa-se V. Exª, ter este Gabinete desenvolvido acções
no sentido de determinar qual o grau de eventual poluição detectado na zona costeira a norte
do cabo de Sines, através de análises químicas que mandou efectuar ao tecido de algumas
espécies ictiólogas, em algas e em moluscos característicos da região, bem como ao exame
rigoroso do exutor norte e zonas adjacentes através de observações submarinas efectuadas
por mergulhadores.
As determinações químicas de certo modo complexas e morosas, a serem presentemente
realizadas no Laboratório Cientifico da Polícia, com quem este Gabinete tem mantido contactos
permanentes não se encontram totalmente efectuadas, podendo-se apenas adiantar que foram
detectados ligeiros vestígios de ferro, zinco e crómio em tecido de peixe (dados não
quantitativos).

Quanto aos teores em hidrocarbonetos e fenóis foi-nos comunicado não existir ainda qualquer
resultado concreto, esperando-se e em breves dias que os mesmos sejam enviados.

8 Oficio nº 416 do Gabinete Área de Sines de 3.2.82
7 Ofício nº 426 da Câmara M. Sines de 3.2.82
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No que concerne às observações feitas na área do emissário submarino nenhuma
anormalidade relativa ao desaparecimento súbito da fauna e flora local, foi até agora detectado
podendo-se afirmar que esta estrutura de saneamento se encontra a funcionar nas devidas
condições não apresentando fendas ou fissuras evidentes.
Logo que este Gabinete se encontre na posse de mais resultados ou dados de interesse sobre
o assunto comunicá-lo-á a essa entidade.
Com os melhores cumprimentos,
Pelo Conselho de Gestão".

Na reunião da Câmara Municipal de 4.2.82 seriam presentes os ofícios da Direcção Geral de
Saúde e do Gabinete da Área de Sines, para além do relato da visita dos pescadores à
Câmara.
A indignação e revolta eram gerais na Vereação.
Era inadmissível a resposta da Direcção Geral de Saúde, transcrevendo o teor de um ofício da
Delegação de Saúde de Sines.
Era inadmissível o teor do ofício do Gabinete da Área de Sines.. quase provocatório... chegava
descaradamente ao ponto de questionar se existia ou não poluição na zona costeira de Sines.
Sobre a entrada em funcionamento da E.T.A.R. nada referia e para distrair as atenções dizia ter
mandado alguns mergulhadores verificarem se o tubo exutor estava rachado ou partido.

A Câmara Municipal decidiu agir em duas direcções.
Uma direcção institucional de prossecução do diálogo e da reivindicação junto do Gabinete da
Área, do Governo, da Assembleia da República e da Presidência da República. A todos exigir
tomadas de posição firmes, urgentes, que pusessem fim à grave poluição existente, só
permitindo o funcionamento das indústrias com os adequados meios de tratamento
anti-poluição.
Uma segunda direcção de mobilização da população de Sines para a luta popular, caso o
diálogo institucional não resultasse.
Ouvir a população...
Sentir a população...
Mobilizar a população...
Frequentar os locais públicos mais habituais dos pescadores, desde a lota da ribeira, aos
cafés, tabernas, ruas e largos.
Transmitir a todos que se aqueles que têm o dever de resolver a situação o não fizessem, que
o povo de Sines tem o dever histórico de pôr fim a esta agressão criminosa. Que nesta luta, se
for indispensável travá-la, todos os eleitos locais de todos os partidos políticos, estarão na
primeira linha defendendo a sua terra e as suas gentes. Acima de tudo deverão estar a
unidade, a coesão e a determinação dos Sinienses.
Toda a atenção aos divisionismos, aos sectarismos políticos partidários, aos radicalismos.
Os eleitos da Câmara Municipal não podem permitir que o resultado desta luta seja outro senão
a vitória da população Siniense.
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CAPITULO VI

Na semana seguinte à sessão de 4 de Fevereiro de 1982, uma delegação da Câmara
Municipal, Presidente e Vereadores deslocou-se à lota da Ribeira de Sines, com o objectivo de
dar cumprimento à decisão camarária, de contactar com os pescadores e mobilizar a
população de Sines para o que desse e viesse.

Pararam o carro junto às pequenas tabernas que nascem na base daquele enorme muro que
flanqueia o lado norte da descida para o portinho de pesca.

Muita gente, pescadores principalmente aglomeravam-se àquela hora em pequenos grupos
quer junto às portas de entrada dos estabelecimentos, quer junto aos balcões e nas poucas
mesas e cadeiras que os pequenos espaços comportavam.

Mal saíram do carro, algumas vozes, uma principalmente mais alta, sublinhou:

- "Gaivotas em terra... sinal de vendaval".

Nada melhor para que se iniciasse o diálogo com todos os pescadores.
E referiram os membros da Câmara Municipal de Sines, que se haviam deslocado à Ribeira por
causa da poluição no mar.
Porque desde Novembro de 1981 o Gabinete da Área de Sines havia garantido que no espaço
de dois meses a ETAR estaria em funcionamento, e que mais recentemente já referia que
seriam ainda necessários mais dois meses. Que o Mistério do Ambiente se havia calado
cumplicemente. Que o Ministério da Indústria nada dizia. Que o Ministério da Saúde achava
que estava tudo bem…

De facto o que se passava em Sines era um escândalo nacional. Empresas do Estado
Português, da dimensão europeia da Petrogal e da Companhia Nacional de Petroquímica,
laborando sem uma Estação de Tratamento de Efluentes Industriais... despejando esgotos
altamente inquinados na Ribeira dos Moinhos e no mar, matando e envenenando ecossistemas
extremamente sensíveis, espezinhando os direitos mais elementares do povo Siniense…

Alguém referiu que os senhores do poder deveriam ser obrigados a almoçar e jantar todos os
dias o peixe e o marisco que todos os dias apanhavam nas redes... até porque era
fresquíssimo... podia ser que morressem que nem cães envenenados com raticida... que era o
que mais mereciam.

Caminharam depois em direcção ao pequeno cais do porto de pesca, passando o estreito túnel
que atravessava em acesso subterrâneo a auto-estrada que servia o porto industrial.
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A imagem de confusão generalizada impunha-se claramente... Carros estacionados de
qualquer maneira. Gente que circulava em todas as direcções... caixas de peixe, umas cheias
outras vazias pelo chão molhado, junto às camionetas...
Pequenas carrinhas de ferro transportavam as caixas de peixe da lota para as viaturas. Redes
amontoadas... caixotes de aparelho empilhados junto aos muros...
e um barulho esquisito...
mistura de motores de carros, trituradores de gelo, gritos de homens que chamavam homens,
vozes nos alti-falantes chamando alguém para que se dirigisse ao telefone…

Passado aquele labirinto conforme foi possível, cumprimentando e respondendo aos
cumprimentos, chegaram junto ao cais onde várias embarcações procedem à descarga do
peixe capturado que depois seguia em caixas para o interior do pequeno edifício das Lotas e
Vendagens onde seria leiloado.
O cais era pequeno de mais... e os barcos de pesca tinham que esperar uns pelo outros para a
acostagem e a descarga... o que era deveras importante pois os primeiros a descarregar,
seriam os primeiros a vender, o que significava quase sempre, melhores preços... vantagens
e desvantagens do leilão...
Cá fora, ouvia-se nitidamente a voz do vendedor da lota... do chama do pregoeiro...

"Aquela lota de sargos...
Tem cinco contos de fora...
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Tem quatro ... 9, 8, 7
Xui - alguém havia gritado
Vendido àquele senhor por quatro mil e setecentos escudos.

Alguns pescadores que iam terminando os seus trabalhos juntavam-se aos representantes da
Câmara Municipal.

As queixas, os desabafos e a revolta enchiam as suas palavras..
Teremos que fazer qualquer coisa... diziam... dar um prazo...
parar a frota piscatória de Sines...
impedir que os petroleiros entrem ou saiam do porto...

Naquele entretanto várias dezenas de pescadores já os rodeavam e ouviam as conversas que
se estavam a passar.
Quando se referiu a hipótese de impedir o acesso dos petroleiros respectivos terminais de
carga e descarga muita gente gritou “apoiado"... é isso... disseram...
tem que se fazer sentir o mal que nos estão causando...
…temos de lhes meter medo.

A delegação da Câmara Municipal decidiu ainda percorrer a rampa varadouro, onde algumas
dezenas de pequenas embarcações e muitas dezenas de pescadores trabalhavam na limpeza
e pintura dos barcos, nas reparações de motores, na instalação de equipamento, etc, etc,.
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Separaram-se por forma a concretizar os contactos mais rapidamente e reencontravam-se ao
fim da rampa já próxima da auto-estrada do Porto.
Ficaram satisfeitos com aquela tarde de contactos com os pescadores. A ideia transmitida que
se deveria esgotar o diálogo institucional e logo a seguir se necessário realizar acções de luta
na rua e no mar, tinha sido bem aceite pelos homens do mar.
Mas mais importante ainda, era a grande disposição dos pescadores para qualquer tipo de luta
reivindicativa que viesse a ser decidida…

Na sessão de Câmara de 30 de Março foi realizado o ponto da situação dos contactos e das
inúmeras insistências que se haviam entretanto desenrolado.
Toda a análise da situação social em Sines, demonstrava que já não eram somente os
pescadores mas toda a população em geral que ardia em indignação e estava disposta a lutar
contra a poluição.

A sessão da Câmara Municipal tomou ainda conhecimento da correspondência entretanto
havida sobre a matéria:

"Do ofício 068 da Direcção Geral de Saúde9, que estranhamente vinha referir que se havia
esquecido de transcrever o último parágrafo do ofício anterior do Sr. Delegado de Saúde de
Sines. Dizia tal parágrafo não transcrito:
Desde 9 de Dezembro p.p. não tem havido mais queixas sobre o assunto, tendo-se visitado
com frequência a lota local. Com os melhores cumprimentos,
O Director de Serviços de Higiene da Alimentação".

Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 5.3.82 que seria transcrito através do ofício
807 de 11.3.82:10

"Reportando-nos ao ofício supramencionado informo V. Exª, que a situação está longe de se
considerar regularizada e ultimamente têm se agravado os despejos Petroquímicos quer para a
Ribeira dos Moinhos, quer para o mar.
Esta Câmara Municipal tem insistido junto das várias entidades responsáveis, incluindo o Sr.
Delegado de Saúde de Sines, para que ponham cobro urgentemente à situação que
consideramos extremamente grave para a saúde pública.

Aproveitamos também, para solicitar a intervenção dessa Direcção Geral.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara."

Do ofício 1162 de 10.3.82 do Gabinete da Área de Sines11, enviando o relatório do exame
químico - toxicológico efectuado em organismos marinhos da zona costeira de Sines, do
seguinte teor:

11 Oficio 1162 do G.A.S. de 10.3.82
10 Oficio nº 807 da C.M.S. de 11.3.82
9 Oficio nº 068 da D.G.S. de 1 de Março 82
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"Exmº Senhor:
No seguimento do nosso ofício referência DGA-15/82 de 1 de Fevereiro e da reunião efectuada
na Câmara Municipal de Sines no passado dia 1 de Março, na qual foi abordado o assunto em
epígrafe, dá-se conhecimento a V. Exª dos resultados obtidos pelo Laboratório da Polícia
Científica, através de fotocópia que se anexa. Logo que sejam comunicados a este Gabinete os
restantes dados referentes a algas e mexilhões, dar-se-á de imediato conhecimento a V. Exª,
do resultado dessas determinações.
Manifestando todo o meu interesse na continuação de um diálogo franco e positivo sobre os
diversos problemas pendentes, que se encontram inseridos numa linha de preocupações
urgentes, envio a V. Ex os meus melhores cumprimentos. O Conselho de Gestão".

Do despacho do Presidente da Câmara de 18.3.82, transmitido através do ofício 1125 de
26.3.82, à Direcção Geral de Saúde12:

"Solicito a V. Exª, se digne esclarecer esta Câmara Municipal sobre as implicações na saúde
pública dos resultados das análises obtidos pelo Laboratório da Polícia Científica, através de
fotocópia que se anexa.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara".

Do ofício 108/82 da Direcção Geral de Saúde13 que referia:
"Reportando-me ao ofício de V.Exª acima referenciado, informo que nesta data se pediu a
colaboração dos Serviços de Engenharia Sanitária desta Direcção Geral para a resolução do
problema de poluição das águas da área de Sines.
Com os melhores cumprimentos,
O Director de Serviços de Higiene da Alimentação".

A Câmara Municipal sentiu necessidade de colocar na população um comunicado que
sintetizasse a difícil situação que Sines estava atravessando e ao mesmo tempo continuasse a
apontar para a mobilização de todos caso se tornasse imprescindível. O comunicado aprovado
por unanimidade em Sessão de 31.3.82 referia14:

"Câmara Municipal de Sines
Poluição - Comunicado
São demasiado visíveis e demasiado sentidos os efeitos de poluição industrial no nosso
Município.
Apesar dos meios técnicos existentes e segundo se diz, destinados a diminuir os efeitos dessa
poluição a realidade é bem mais dura:

14 Acta da Sessão de 31.3.82 / Comunicado
13 Oficio 108 da D.G.S. de 26.3.82
12 Oficio 1125 da C.M.S. de 26.3.82
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A população da Ribeira dos Moinhos e da Barbuda, devido aos despejos dos esgotos da
Petroquímica na Ribeira e à própria poluição atmosférica local, tem dias e noites insuportáveis,
vendo-se por vezes obrigados a abandonar os seus lares;

Os pescadores e os consumidores queixam-se também da "qualidade" do peixe apanhado
nalgumas zonas a norte do cabo de Sines.
A população residente na parte oeste da Vila de Sines continua sujeita aos fumos negros da
"flaire" da Petroquímica;
A Cimpor continua a não respeitar as decisões da Câmara sobre a retirada dos silos de
cimento da Avª General Humberto Delgado;
A Câmara Municipal tem acompanhado de muito perto e com grande preocupação todas estas
situações não só junto do Gabinete da Área de Sines, como também junto das empresas
industriais mais poluidoras, da Direcção Geral de Saúde, da Delegação local de Saúde, da
Assembleia da República, etc...
A questão da poluição e da segurança em Sines, são problemas de todos, e só com todos os
esforços conseguiremos levar a bom termo a sua resolução urgente. Dos compromissos já
assumidos perante a Câmara Municipal poderemos destacar o funcionamento para breve da
Estação de Tratamento da Ribeira dos Moinhos, a substituição da Flaire da CNP a Oeste de
Sines e o realojamento das populações mais atingidas.
Da evolução destes problemas iremos informando toda a população que se deverá manter
mobilizada, para as acções que se venham a tornar necessárias.
Aprovado por unanimidade em Sessão de 31.3.82".

Após aprovação do teor do Comunicado à população, a Câmara Municipal avaliou a enorme
complexidade que envolvia todo o processo de luta contra a poluição. Algumas importantes
iniciativas tinham decorrido entretanto e outras, ainda, iriam decorrer proximamente, o que
poderia secundarizar todo o trabalho de mobilização popular que estava a ser realizado em
torno da poluição em Sines.
A Câmara recordou a greve geral dos trabalhadores Portugueses que tivera lugar a 12 de
Fevereiro passado e que tinha registado índices de adesão no concelho de Sines na ordem dos
90%. Estava-se praticamente a entrar nas comemorações do 8° Aniversário da Revolução de
Abril e estava anunciada uma segunda greve geral dos Trabalhadores Portugueses para o dia
11 de Maio de 1982.
Concluíram nessa reunião que seria desastroso qualquer abrandamento do processo de
mobilização popular para a luta contra a poluição, e que em todas as iniciativas de carácter
social ou político que se viessem a realizar em Sines, os eleitos locais das autarquias ou
quaisquer outros dirigentes políticos do concelho, deveriam sempre sublinhar nas suas
intervenções, que o povo de Sines deverá manter-se atento e mobilizado para qualquer tipo de
iniciativas que a luta pela qualidade de vida, pelo ambiente, pela defesa dos recursos marinhos,
pelo presente e pelo futuro de Sines, viesse a exigir de todos.

O mês de Abril seria excelente para o aumento da mobilização do povo do Município.
Tradicionalmente a Câmara Municipal reunia com todas as organizações, associações
patronais, sindicatos, colectividades, comissões de moradores, partidos políticos e movimentos,
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autarquias locais, a fim de concretizar o programa das comemorações do 25 de Abril. Um
segundo ponto nas ordens de trabalhos, sobre a luta contra a poluição seria acrescentado, e
em todas as reuniões por esse concelho fora, seria abordado de forma largamente participada
pelas respectivas populações locais:

Da Sancha e da Sanchinha às Bêbedas
Da Ribeira dos Moinhos às Daldas e Cadaveiras
Do Bolbugão à Barbuda e Afeiteira
Dos Lentiscais à Cerca Velha
Da Bragada ao Casoto à Casinha
Das Palmeiras à Provença e ao Paiol
De S. Torpes a Morgavel
Da Sonega a Porto Covo e ao Pessegueiro
Da Cabeça da Cabra à Fonte Mouro
Dos Foros da Pouca Farinha à Terça-Parte
Do Palrão à Colmeia e ao Vidigal

Todo o concelho havia já sentido a mensagem de que a grande batalha poderia estar para
breve.
A greve geral anunciada pelos trabalhadores Portugueses para 11 de Maio já estava no
terreno.
Os principais sindicatos e dirigentes sindicais da indústria química, da metalurgia, da
construção civil, das indústrias eléctricas, de pescadores, da função pública e muitos outros
anunciavam os seus plenários com os respectivos associados.
Optima oportunidade para alargamento da frente de luta.
Por um lado afirmar a todos os trabalhadores da indústria que a luta dos pescadores era contra
a poluição do mar causada pelas fábricas e não contra as próprias fábricas ou contra os seus
trabalhadores.
Por outro lado, solicitar a todos os trabalhadores das unidades do Complexo Industrial a sua
solidariedade para com os pescadores e se possível a transformação dessa solidariedade em
acções comuns no desenrolar do processo da luta contra a poluição.

Solicitaram então à União dos Sindicatos de Sines que permitisse a presença de alguns eleitos
locais e pescadores em plenários que se iriam realizar principalmente nas empresas do
complexo industrial e na Câmara Municipal de Sines.
As reacções dos trabalhadores das indústrias foram maravilhosas. Sem excepções, a
solidariedade para com os pescadores de Sines foi sempre inequivocamente demonstrada.

Através do ofício 1425 de 14 de Abril de 198215, a Câmara colocou-se à inteira disposição dos
Serviços de Engenharia Sanitária da Direcção Geral de Saúde para "as iniciativas que
promoverem no nosso Município com o objectivo da resolução do problema da poluição das
águas do mar e da Ribeira dos Moinhos".

15 Oficio 1425 da C.M.S. de 14.4.82

29



Em 26.4.82 a Câmara Municipal é recebedora do ofício 159/82 da Direcção Geral de Saúde
que refere16:

"Os resultados das análises constantes do boletim do Laboratório da Polícia Científica, cuja
fotocópia acompanhou o ofício de V. Exª acima referenciado, não parecem ter implicações na
Saúde Pública visto que:
a) – foi negativa a pesquisa de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.
b) os peixes contém normalmente metais pesados em quantidades variáveis segundo as
espécies conforme consta na Tabela de Composição dos Alimentos Portugueses publicada em
1977 pelo Prof. Gonçalves Ferreira e pela Dr.ª Maria Ernestina da Silva Graça do Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.
Com os melhores cumprimentos,
O Director de Serviços de Higiene da Alimentação".

Em 5 de Maio de 1982 novo ofício da Direcção Geral de Saúde17 que refere:
"Em aditamento ao nosso ofício HA/159/82 do mês findo, confirmo que os resultados das
análises constantes do boletim do Laboratório da Polícia Científica não parecem ter
implicações na Saúde Pública.
Mesmo que os vestígios de ferro, zinco e crómio detectados nos peixes resultem dos
elementos existentes na água, a conclusão mantém se pois, na própria água de beber existem
os referidos elementos.
Segundo as normas da Organização Mundial de Saúde são permitidos os seguintes teores na
água de beber:
Ferro...................até 0,3 miligramas por litro
Zinco.............…..até 5 miligramas por litro
Crómio................até 0,05 miligramas por litro

Na água para a vida aquática são permitidos teores mais elevados.
Convém no entanto estar atento e manter a vigilância das águas.
Transmiti o ofício de V. Exª nº 1425 de 14 do mês findo à Direcção de Serviços de Engenharia
Sanitária desta Direcção Geral que brevemente estabelecerá contacto com V. Exª sobre o
assunto.
Com melhores cumprimentos,
O Director dos Serviços de Higiene da Alimentação".

Quase cinco meses depois do início das análises.
Cinco meses depois do Gabinete da Área de Sines ter comunicado ao Sr. Delegado de Saúde
que a E.T.A.R. entraria em funcionamento no prazo de dois meses.
Quatro anos depois da entrada em funcionamento industrial da Refinaria da Petrogal.
Quase um ano depois da entrada em funcionamento industrial da Petroquímica.

17 Oficio D.G.S. de 5.5.82
16 Oficio 159/82 da D.G.S. de 26.4.82
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O que valia ao povo de Sines era que os resultados das análises "não parecem ter implicações
na saúde pública" porque provavelmente teria morrido a população toda muito antes disso... se
parecesse ao contrário.

31



CAPITULO VII

A Sessão da Câmara Municipal de 12 de Maio de 1982 abordou a prisão de dois barcos de
Sines pela Marinha de Guerra de Marrocos e aprovou um comunicado público sobre esse
trágico acontecimento18:
"Moção
Aprisionamento do Porto Céu e João Sérgio.
A Câmara Municipal de Sines em sessão de 12 de Maio de 1982, após analisar a situação
decorrente do aprisionamento dos pesqueiros Porto Céu e João Sérgio, pela armada de
Marrocos e considerando que: A pesca longínqua tem grande importância económica para o
nosso país, não só em termos das capturas efectuadas, como do número de pescadores, cerca
de 2.000, que trabalham nessa faina:
-O Governo continua a não dar o mínimo de atenção a esta indústria, e o agora ocorrido não é
mais do que o seguimento de inúmeros casos anteriores, desde o Rio Vouga, Sarita, Denebe,
etc... etc. - Dizer-se que este Governo tem um Ministério das Pescas é certamente brincadeira.
Que tenha alguém sentado nessa cadeira poderá ser verdade; que esse alguém não tem nada
a ver com as Pescas e com os pescadores é verdade com certeza.
A Câmara Municipal exige:

- Que o Governo vá negociar com os países em causa a legalização da pesca
portuguesa nas suas águas;

- Que o governo diligencie na imediata libertação dos barcos aprisionados e respectivos
pescadores;

- Que o Governo garanta a segurança suficiente aos nossos pescadores quando operam
nessas águas.

O Presidente da Câmara.”

Para além da aprovação da Moção, a Câmara Municipal decidiu convocar uma reunião com
todos os pescadores para dia 23.5.8219:
"Câmara Municipal de Sines
Convocatória
A Câmara Municipal de Sines convoca todos os pescadores Sinienses para uma reunião a
realizar na Sala das Sessões da Câmara, no próximo dia 23, domingo, pelas 11 horas da
manhã, onde serão abordados, entre outros, os seguintes assuntos:
1.- Porto de Pesca de Sines
2.- Aprisionamento do "Porto Céu" e "Paulo Sérgio"
3.- Poluição da Costa de Sines
O Presidente da Câmara."

19 Convocatória de 12.5.82
18 Comunicado de 12.5.82
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Para além do ponto 3, sobre a poluição na costa Alentejana, de facto o mais importante,
justificava-se perfeitamente a abordagem nessa reunião magna de pescadores dos outros dois
pontos da ordem de trabalhos proposta.
O porto de pesca de Sines, velha aspiração da terra, porque era importante manter acesa a
sua reivindicação. Aliás, durante o ano de 1981 o Secretário de Estado das Pescas havia-se
deslocado a Sines e tinha reconhecido perante a Câmara Municipal de Sines e perante os
pescadores, a urgente necessidade de concretizar tal obra, indo até mais longe, afirmando que
a partir dessa altura passava a ser seu compromisso pessoal.
Falou também o Secretário de Estado das Pescas da construção da Escola de Pescas de
Sines e da revogação de um despacho governamental de 1978 que proibia o registo de novas
embarcações na Capitania de Sines.
Tudo informações a prestar e a discutir com os pescadores.

O segundo ponto da Ordem de Trabalhos proposta, sobre o aprisionamento das duas
embarcações de Sines em Marrocos, deveria também ser abordada, pois estava-se em cima
do acontecimento e eram quase cinquenta chefes de família que estavam prisioneiros e
impedidos de regressar aos seus lares.

Da Assembleia da República, comunicaram à Câmara Municipal, estar tudo preparado para
que uma delegação de Sines fosse reunir num só dia com todos os grupos parlamentares.
Prepararam um pequeno dossier, constituíram uma pequena delegação, do Presidente da
Câmara com mais três pescadores e lá foram na municipal Peugeot 504, azul, a caminho da
capital.
Foram umas poucas dezenas de quilómetros muito calados. Até que…

Malta! - disse um dos pescadores!

Vocês conhecem aquela ponta de pedra que descobre na maré vazia, a sul da Ilha do
Pessegueiro?
É uma pedra, p'rá aí com uns dez metros de comprido por três de largo... e é praticamente a
pique... tem dois buracos nos lados mais estreitos, a norte e a sul, que a gente chama "as
portas"... Conhecem?
Conhecemos lá, disseram os outros.

P'la minha saúde que é verdade... verdadinha...
Ora escutem só o que me aconteceu.

Uma tarde, já tardinha, táva uma calminha podre, comecei largando
o aparelho aí a uns vinte metros da "porta" norte.
Fui largando, largando até mesmo dentro do buraco e depois virei para oeste e continuei
largando aparelho contornando a pedra... A minha ideia era cercar a pedra toda com anzóis!!
Vou depois em direcção à "porta" sul e fiz exactamente a mesma coisa, larguei aí um conjunto
de anzóis dentro do buraco e quando me preparava para rodear a pedra pelo lado nascente,
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sinto um cabeçadão no aparelho que me deixou sem pinga de sangue... enrolo a seda do
aparelho ao braço e faço fixe... não vem para cima nem vai para baixo...

- Mas que é isto?... gritei para o meu camarada!
- Deve estar enrochado, disse ele...

Qu'é que esperavas? Logo dentro do buraco...
Alguma corrente lá no fundo deve ter levado o aparelho para debaixo da pedra...
- Qual quê?!. senti uma aferrada monstra...
tem que ser peixe... e cuidado com ele...

Cuidado mas é com esse cabrão que vem aí…
largado à nossa frente... com o pisca aberto...
disse o mesmo pescador que interromperam a história.

Abriu o vidro do carro e cumprimentou calorosa e delicadamente os ocupantes da outra
viatura…
..."grandessíssimo cabrão…
…embolaram-te os olhos em vez de te terem embolado os cornos, ou quê?!

Fechou o vidro... é assim que elas acontecem...
rematou!
Mas deixem-me lá contar o resto da história.

- Continuei a fazer fixe e comecei a aumentar a força p'ra ver se o trazia para cima... a camisola
de lã grossa já nada fazia e a seda começava a vincar-me os braços...
-- Isto tem que ser um mero ou um cherne que é que nem um colchão... e vou trazê-lo à
borda...
isto o bicho engoliu a isca e está nalgum buraco...
ou então é uma raia gigante...
que é que nem um lençol...
- Óh homem! disse o meu camarada...
isso é... é... um polvo... que nem uma manta...
quando abre os braços deve ter mais de dois metros...
ou um safio... respondi
o bicho estava no buraco, dormindo, deve ter-lhe caído o aparelho em cima da cabeça...
engoliu o anzol... e agora está com o corpo, enrola
do contra a pedra...
...e quem é que o tira?!... mas
é um desafio que nem um travesseiro…

Desataram todos a rir quando ele referiu o travesseiro... é preciso ter lata…

Então um gajo destes não nos deitou a todos na cama desta aldrabice...

uma pedra com uns buracos chamados portas...
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um cherne ou um mero que nem um colchão…
uma raia gigante que nem um lençol...
um polvo que nem uma manta...
e um safio... que nem um travesseiro...
…só faltou dar-nos o biberon…

Entretanto chegavam às portas da Assembleia da República, quase três horas depois da saída
de Sines, eram praticamente 10 horas da manhã.
Demoraram tanto tempo da ponte 25 de Abril à Assembleia como de
Sines à ponte... e nem pararam para beber café...
Dirigiram-se à porta da entrada, cumpriram o protocolo da polícia e encaminharam-se para o
piso dos escritórios dos grupos parlamentares.

A primeira reunião estava marcada com o grupo Parlamentar do PSD para as 10,30 horas... e
como ainda tinham algum tempo, perguntaram se por ali existia algum café... ao que
responderam que sim, indicando-lhes o local.
Como bons portugueses lá foram cumprir a tradição... primeiro ir a taberna... que por ali se
chamava cafetaria-bar... e lá conversaram com quem encontraram... deputados... funcionários
dos partidos políticos e da própria Assembleia da República...
Parece mentira como aqueles pequenos espaços de convívio humano nos tornam todos
iguais...
…sem ansiedades nem medos... onde a vaidade feia e a superioridade ridícula caem
directamente nos caixotes do lixo junto ao balcão.

Visitaram os espaços públicos, as galerias, viram o hemiciclo, correram corredores e
corredores que nunca mais acabavam, desceram e subiram escadas…

Isto é que é um palácio...
Aquele sacana daquele Vasco da Gama bem podia ter feito um palácio destes lá em Sines,
com o dinheiro que ganhou da Índia... exclamaram quase em uníssono.

Durante a manhã reuniram com o PSD, com o PS e com o PCP. À tarde estiveram com o CDS
e com a UDP.
Estavam contentes.
As impressões de todos tinham sido de que os Srs. Deputados, de todos os Partidos Políticos
tinham tido uma grande sensibilidade para com a exposição e para com os nossos problemas.
Ouviram-nos atentamente, mostraram interesse, prometeram interceder por nós junto do
Governo...
Transmitimos a nossa disposição de luta, que estávamos prontos a paralisar todo o Município
de Sines, que se necessário impediríamos a entrada e saída dos grandes petroleiros no porto
de Sines... que estávamos conscientes que tais acções se se viessem a desencadear não
seriam boas para o Governo nem para o País...
Os Senhores Deputados acharam que tínhamos razão... que nos assistia o direito de lutarmos
pela nossa vida e pela nossa terra...

35



…alguns acharam que não seria necessário chegarmos a tanto... porque o Governo iria
seguramente resolver o problema com a urgência que se impunha...
Outros entendiam que as acções propostas por nós eram indispensáveis porque não
acreditavam que o Governo fosse capaz de resolver o assunto em tempo útil...
…enfim...
Tal como comentado na viagem de regresso, parecia que o assunto continuava nas mãos dos
Sinienses, em exclusivo.

CAPITULO VIII
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Domingo, 23 de Maio de 1982.
11 horas da manhã.
Reunião extraordinária da Câmara Municipal com os pescadores, com três pontos na agenda
conforme decisão de 12 de Maio:

- O Porto de Pesca de Sines, melhor dizendo, a luta pela construção de um sonho com
duzentos anos;

- O aprisionamento das embarcações Sinienses “Porto Céu” e “João Sérgio” pela Marinha
de Guerra de Marrocos.

- A poluição na Costa Alentejana.
A Vereação da Câmara Municipal chegou tal como havia acordado por volta das dez e meia…
Já algumas centenas de pescadores aguardavam a abertura da porta do edifício dos Paços do
Concelho.
Os pescadores de Sines são dos poucos por todo o País que cumprem com os horários das
reuniões.
Abriram-se as portas... a sala das Sessões ficava no rés-do-chão do edifício; à esquerda da
entrada... e comportava pouco mais ou menos uma centena de pessoas.

A Vereação sentou-se na mesa que preside normalmente às reuniões...
Imediatamente a sala ficou cheia... e depois todo o hall de entrada na Câmara... e depois ainda
o pequeno corredor da segunda porta... e depois... foram obrigados a ficar no exterior do
edifício, esperando ouvir e ver através das janelas... que entretanto se abriram... mesmo assim
muita gente não iria ter acesso ao que se passaria no interior da sala de reuniões.

Os pescadores têm o difícil condão de falarem todos ao mesmo tempo e de se ouvirem
perfeitamente uns aos outros. Mais difícil ainda porque falam anormalmente alto... diz-se que é
para que o tom de voz se sobreponha ao barulho do motor do barco... mas depois quando
estão em terra... esquecem-se que não estão a bordo... e continuam a falar como se o motor
do barco estivesse presente…

Enquanto não se iniciava a reunião inúmeros diálogos iam tendo lugar... dois a dois, três a três,
um a muitos…

E ouvia-se perfeitamente falar sobre a poluição que se alastrava ao longo da costa Alentejana,
já quase que até Setúbal para norte e que já passava para sul de Vila Nova de Mil Fontes...
mais de quarenta milhas.

Outro pequeno grupo falava das pescas, das capturas que estavam a ter e do baixo rendimento
que o peixe atingia na lota...
Outro ainda parecia falar de guerra colonial... pareciam discutir quais as tropas especiais que
mais se haviam distinguido... se os comandos, se os pára-quedistas... ou se os fuzileiros…
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mas não... não era essa discussão maluca a que de vez em quando se assiste pelos cafés e
tabernas quando uns copos a mais já vão alterando significativamente o comportamento dos
ex-guerreiros coloniais…

afinal... "só sugeriam" a constituição de um grupo de assalto para pôr fim à poluição no mar…

Aquele grupo mais numeroso junto à porta da entrada da sala falava sobre o fatalismo dos
pescadores... permanentemente perseguidos no mar e em terra pela Polícia Marítima e pela
Marinha, enquanto que ao inverso os grandes armadores dos arrastões tinham vida calma e
tranquila apesar de trabalharem sistematicamente em zonas proibidas isto é, dentro das 6
milhas costeiras para além de utilizarem muitas vezes malhagens ilegais nas redes.

Meus senhores, dizia o Presidente da Câmara Municipal enquanto se levantava, vamos dar
início à nossa reunião.
Aos poucos foi-se fazendo silêncio... no meio de uns quantos... chhhiu... e de outros tantos...
cala a boca urso... ou pouco barulho... ou ainda calem-se porra... e outras palavras apropriadas
à ocasião.

Em primeiro lugar a Câmara agradece a todos a presença massiva nesta reunião.
Como é sabido a Câmara decidiu no passado dia 12 de Maio convocar esta reunião com todos
os pescadores com três assuntos na ordem de trabalhos.
O primeiro assunto sobre o Porto de Pesca de Sines, ou melhor sobre a construção do Porto
de Pesca de Sines, porque como é sabido o porto de pesca ainda não existe. O assunto a
seguir sobre o aprisionamento de dois barcos de Sines, o "Porto Céu" e o "João Sérgio" pela
Marinha de Guerra de Marrocos, sobre o qual, a Câmara Municipal já aprovou uma moção no
passado
dia 12.5.82, e que todos já conhecem; um terceiro assunto, sobre a poluição na costa de Sines,
provocada pelo despejo no mar dos esgotos das empresas industriais do Complexo de Sines,
nomeadamente da Petrogal e da Companhia Nacional de Petroquímica.

Sobre a Poluição na Costa Alentejana e antes de vos ser dada a palavra, transmitir-vos que a
Câmara Municipal acompanhada de alguns pescadores já reuniu com todos os Grupos
Parlamentares da Assembleia da República, com o Ministro do Mar e com o Ministro da
Qualidade de Vida e Ambiente... tudo isto para além de reuniões realizadas com o Conselho de
Gestão do Gabinete da Área de Sines e com as Administrações das Empresas.
Até agora... nada.
Todos sensibilizados... todos de acordo com os Sinienses... todos simpáticos... todos
disponíveis para ajudar a resolver o problema... mas verdade é que até hoje nada de concreto.
De certeza... de certeza... o mar continua poluído... o peixe e o marisco continuam intragáveis...
inconsumiveis... assustadoramente desvalorizados... Sobre esta ordem de trabalhos quem quer
usar da palavra?!

Mestre João... Já que foi o único a levantar o braço... tem a palavra…
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Mestre João, velho arrais, mestre de traineira da pesca da sardinha... homem duro como as
pedras negras...

O vento tisnou-lhe as faces e o pescoço de um vermelho Indio... baixo... atarracado... camisola
de lã aos quadrados... boné na cabeça... Disse…

Acho que não deveria perder muito tempo com os dois pontos primeiros da ordem de
trabalhos... sobre o Porto de Pesca, depois daquilo que o Secretário de Estado das Pescas
disse o ano passado quando cá esteve, só queríamos saber se a EDP paga ou não paga a
obra...
…sobre a posição dos barcos em Marrocos, acho que a posição da Câmara Municipal está
correcta e pouco mais haverá a fazer a não ser insistir e pressionar o Governo...
acho portanto que sendo feito o esclarecimento sobre as verbas para a construção do Porto de
Pesca deveríamos entrar no ponto da poluição da costa que é o que mais nos atrapalha nesta
altura…

Muita gente confirmou as palavras do Mestre João e não houveram mais nenhuns pedidos de
palavra.

A Câmara Municipal esclareceu então que a EDP havia posto à disposição do Governo através
do Gabinete da Área de Sines, uma importância de 400 mil contos destinado ao pagamento de
metade do custo da obra do Porto de Pesca de Sines...
e que haveria agora que aguardar para que tal verba seja rapidamente aplicada, cabendo ao
Governo Português o pagamento da parte restante... isto é...
o tal projecto do Complexo Industrial de Sines que não previa a existência da pesca como
actividade económica no espaço portuário, e o tal despacho governamental de 1978 que
afirmava que os pescadores de Sines ou mudavam de profissão ou teriam que se deslocar
para outros portos de mar... estão definitivamente enterrados...

…teremos que pressionar agora o arranque das obras....

Mais algum pedido de esclarecimento sobre os dois pontos da ordem de trabalhos?
perguntaram da mesa...
- Não, 'tá bem assim... depois logo nos pulamos neles... já não os largamos enquanto não
começarem as obras...

Entraram então no ponto da poluição da costa Alentejana…

Um dos pescadores levantou-se e disse: - Acho que já perdemos tempo com tudo isto... e acho
também que "eles" só continuam com a poluição porque nós temos andado a perder tempo
demais com reuniões... umas cá em Sines... outras em Lisboa... e quanto mais tempo
perdemos com esta de dialogar... mais nos afincam com a poluição... parece até que só quem
dialoga somos nós.
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- Eu acho que devemos ir para a greve... e já...
disse outro pescador.
Paramos a Vila inteira, paramos os barcos de pesca... pedimos aos trabalhadores que parem
com a gente... mostraremos a esses “cabrões" que a partir de agora o diálogo é outro…

- De acordo - responderam várias vozes...
Vamos a isto ao sério... estamos fartos de ser gozados... se for preciso paramos isto tudo...
nem um petroleiro entra no porto…

Dezenas de vozes vieram a seguir, todas corroborando a ideia da greve... Sines vai fazer
greve... toda a gente... pescadores, armadores, patrões, empregados, mulheres, reformados...
vamos todos p'ra greve…

Era quase uma da tarde. A decisão estava tomada.
Sines iria avançar para uma greve... mas uma greve diferente... sem sindicatos... sem
pré-avisos de greve...
uma greve do povo contra a poluição...
se não resultasse avançariam para um bloqueio ao Porto Industrial
com os barcos de pesca.

Meus senhores, antes de terminarmos esta nossa reunião deveríamos constituir uma comissão
para dirigir, organizar e coordenar esta greve que decidimos concretizar. Três quartos de hora
depois estava constituída:

- O Presidente da Câmara: Francisco do Ó Pacheco
- A União dos Sindicatos de Sines: Agostinho Rodrigues
- O Sindicato dos Pescadores: Carlos Espadinha
- Um Mestre de Pesca longínqua: Carlos Manafaia
- Um Mestre da pesca da Sardinha: João Jesuíno
- Quatro Mestres de outras artes de pesca: Francisco António, António Fernandes,

Libânio Simões, Jorge Larguinho

Aprovada que foi por unanimidade a constituição da Comissão de Luta, a assembleia de
pescadores confiou-lhes a decisão da marcação da data da greve do povo de Sines contra a
poluição.

No final da reunião é aprovado o seguinte comunicado20:

"Comunicado
A poluição na Costa de Sines chegou a um ponto insustentável. Diariamente o peixe capturado
é rejeitado, quer pelos compradores, quer pelos consumidores. Hoje os efeitos da poluição no

20 Comunicado de 23.05.82
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peixe já são sentidos desde Setúbal a Vila Nova de Mil Fontes. Está em causa a subsistência
de milhares de famílias e o abastecimento de peixe a todo o Alentejo.
Os pescadores de Sines e a sua Câmara Municipal reuniram-se no dia 23 de Maio para análise
do problema em causa e a conclusão foi clara:
- Os pescadores estão dispostos a tudo fazer para pôr termo a este estado de coisas.
Estão dispostos inclusivamente a provocar a paralisação de toda a actividade industrial do
porto de Sines, até que o problema seja resolvido.
- No imediato foi constituída uma comissão de luta que deverá contactar as entidades
responsáveis e propor uma jornada de luta, acompanhada de paralisação geral das actividades
económicas da Vila de Sines.
A Câmara Municipal e os pescadores exortam toda a população a aderir à luta agora iniciada
na certeza de que a nossa razão sairá vitoriosa.
Sines, 23 de Maio de 1982
Pela Câmara Municipal de Sines e pelos Pescadores
O Presidente da Câmara".
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CAPITULO IX

24 de Maio de 1982. 14.00 horas. Edifício dos Paços do Concelho de Sines.
Primeira reunião da Comissão de Luta eleita pelos pescadores, para concretização da data e
da organização da paralisação geral das actividades económicas da vila de Sines, decidida na
reunião geral de pescadores no dia anterior.
Começaram por marcar a data da greve Verde como lhe começaram a chamar - dia 28 de
Maio.
Nesse mesmo dia seria realizada uma concentração/manifestação da população de Sines às
15.00 horas frente à Câmara Municipal. Aprovaram um novo comunicado, com base no texto
do comunicado aprovado no dia anterior, e tiraram-se alguns milhares de exemplares que
seriam distribuídos ainda nessa tarde21.
Fizeram seguir tais comunicados para os meios de comunicação social, televisão, rádios e
jornais, sobre a realização da greve verde de Sines.

O Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara tentava novas reuniões com os ministros da
tutela. Decidiram ainda realizar nessa noite às 21 horas uma reunião com todos os
comerciantes e industriais de Sines para discussão das formas de participação do meio
empresarial Siniense à jornada de luta de 28 de Maio.

Era do seguinte teor o comunicado de 24.5.82

"À população de Sines
Paralisação dia 28 de Maio - 1982
A poluição na costa de Sines chegou a um ponto insustentável. Diariamente o peixe capturado
é rejeitado quer pelos compradores quer pelos consumidores. Hoje os efeitos da poluição no
peixe já são sentidos desde Setúbal a Vila Nova de Mil Fontes. Está em causa a subsistência
de milhares de famílias e o abastecimento de peixe a todo o Alentejo. Os pescadores de Sines
e a sua Câmara Municipal reuniram-se no dia 23 de Maio para análise do problema em causa,
e a conclusão foi clara:
Os pescadores estão dispostos a tudo fazer para pôr termo a este estado de coisas. Estão
dispostos inclusivamente a provocar a paralisação de toda a actividade industrial do Porto de
Sines, até que o problema seja resolvido.
- No imediato a Comissão de Luta deverá contactar as entidades responsáveis e realizar uma
jornada de luta, acompanhada de paralisação geral das actividades económicas da vila de
Sines na próxima sexta-feira dia 28 de maio de 1982. A Câmara Municipal de Sines e os
Pescadores exortam toda a população a aderir à luta agora iniciada na certeza de que a nossa
razão saiu vitoriosa.

21 Comunicado de 24 de Maio de 1982
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Sines, 24 de Maio de 1982
A Comissão"

Era extremamente importante a adesão dos empresários à greve verde.
Os Sindicatos não iriam convocar greves dos seus associados, nem publicar pré-avisos de
greve, por causa da poluição da Costa Alentejana...
Era pois decisivo para o êxito da jornada a adesão dos empresários e dos seus trabalhadores,
assim como era decisivo que os pequenos comerciantes e industriais que trabalham sozinhos
encerrassem os seus estabelecimentos.

Deixaram de ser importantes as reuniões com os membros do Governo ou com seus
representantes...
Se quisessem reuniões para resolução do problema seriam feitas...
... se quisessem reuniões para não resolução do problema... seriam
também feitas.
Se quisessem reuniões para adiar o problema far-se-iam também...
era já indiferente...

Já nada faria parar a população de Sines
…a não ser o fim da poluição.

Às 21 horas desse mesmo dia 24 de Maio várias centenas de pequenos e médios empresários
enchiam por completo a sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal.

Muitos pescadores também presentes davam bem nota do interesse e da determinação com
que acompanhavam a situação. Na mesa que presidiu aos trabalhos sentaram-se os elementos
da Comissão de Luta eleita pelos pescadores.

O principal objectivo da reunião parecia atingido, tal foi a resposta massiça que os pequenos e
médios empresários deram, comparecendo em tão grande número na Câmara Municipal.
Iniciados os trabalhos a mesa apresentou uma proposta de dinamização e mobilização da
população de Sines para a greve de 28 de Maio.
Tal proposta previa a constituição de cinco equipas de trabalho compostas por pescadores e
empresários, que teriam como objectivo contactar todos os estabelecimentos de Sines,
comerciais, industriais ou de serviços, para que suspendessem ou encerrassem as suas
actividades durante todo o dia 28 de Maio.
Foi então aprovada a constituição das 5 equipas.
A 1ª equipa, a cargo da própria comissão de luta contactaria os serviços públicos ou similares
tais como, a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Repartições de Finanças, Conservatórias,
Gabinete da Área de Sines, Administração do Porto, Bancos, Seguradoras, etc.
A equipa nº 2 contactaria o sector industrial, carpintarias, serralharias, oficinas várias, estações
de serviços, construção civil, zonas de indústria ligeira, etc.
A equipa nº 3 actuaria junto do comércio.
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A equipa nº 4 iria junto das actividades hoteleiras e afins, hotéis, residenciais, pensões,
restaurantes, cafés, tabernas, etc.
A equipa nº 5 contactaria as actividades relacionadas com a pesca, comércio de pescado,
congelação, conservas, etc.

A Comissão de Luta e as várias equipas então constituídas voltariam a reunir-se na noite de 26
de Maio para avaliação dos trabalhos desenvolvidos.
A Sessão da Câmara Municipal de 26 de Maio22 tomou conhecimento das diligências do
Presidente junto do Ministro da Qualidade de Vida, do Conselho de Gestão do Gabinete da
Área de Sines e dos Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República.
A Câmara Municipal decidiu ainda efectuar um plenário com todos os trabalhadores municipais
e colocar-lhes em termo de decisão individual o seu apoio à paralisação.

Curiosamente com data de 26.5.82 a Companhia Nacional de Petroquímica publicava a Ordem
de Serviço nº 19/8223.
"Ordem de Serviço nº 19/82
Comissão Permanente de Controlo de Poluição do Complexo. A persistência de regimes de
funcionamento não estabilizado, aumentou a possibilidade de ocorrência de problemas de
poluição para além do normal.
A situação é propícia à ultrapassagem dos meios de controlo existentes por parte dos serviços,
o que é preciso evitar, tanto mais que, no domínio dos efluentes líquidos, não se tem podido
contar com o funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Gabinete da
Área de Sines.
Acresce que as repercussões extremas destes problemas têm sofrido recentemente grande
empolamento, dando origem a reacções, por vezes mal fundamentadas, e quase sempre
desproporcionadas em relação aos factos que se foram verificando.
Dispõe a CNP de estrutura funcional e dos equipamentos necessários e suficientes para o
enquadramento, despiste e resolução daqueles problemas, desde que devidamente apoiados
pelos responsáveis das várias áreas de produção, incluindo as da EPSI. Com efeito, o
enquadramento dos problemas de poluição a nível do complexo não pode deixar de considerar
as unidades daquela nossa associada, dadas as condições de contiguidade e de utilização
conjunta do mesmo facho e das mesmas redes de esgotos.
Deve a Companhia acautelar áreas tão sensíveis como as da protecção do ambiente, onde
aliás, efectuou vultuosos investimentos em equipamentos e treino do seu pessoal.
Assim, decide-se:
1) - Recomendar aos responsáveis pelas unidades de produção de Etileno, Butadieno,
Polietilenos de Alta e Baixa densidades, Popipropileno, Central Termoeléctrica.
Desmineralização, Tratamento de Condensados e Terminal Portuário que deverão atribuir a
máxima prioridade ao controlo das descargas de efluentes líquidos e gasosos, estabelecendo,
se possível antecipadamente, os contactos necessários com o Serviço Geral de Protecção do
Ambiente, sempre que qualquer situação anormal se verifique.

23 Ordem de Serviço 19/82 da C.N.P.
22 Acta da Sessão de Câmara de 26.5.82
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2) - Criar a Comissão Permanente de Controlo de Poluição do Complexo, a qual reportará
directamente para o representante do Conselho de Gerência em Sines, com o objectivo
genérico de coordenar e implementar estratégias globais de luta anti-poluição e, além disso, de
dinamizar as ligações entre os vários sectores produtivos e o Serviço Geral de Protecção do
Ambiente.
Esta Comissão será constituída por……. e reunirá ordinariamente uma vez por mês a
convocatória do seu presidente e extraordinariamente sempre que convocada a pedido de
qualquer dos seus membros.
Esta Comissão entra imediatamente em funções e os seus membros não poderão delegar a
sua representação, devendo, nos seus impedimentos ser substituídos pelo seu superior
hierárquico.
Lisboa 26 de Maio de 1982
O Conselho de Gerência".

Na noite de 26 de Maio, quarta-feira, reunião da Comissão de Luta das várias equipas de
mobilização e dinamização para análise e avaliação dos contactos entretanto desenvolvidos.
Opinião unânime de todos os elementos presentes, o reconhecimento do facto da existência de
uma enorme disposição de luta no seio da população Siniense.
A equipa n° 2 realizou 55 contactos com pequenas e médias empresas industriais e apenas 2
pequenos empresários, um do sector da construção civil e um outro das oficinas de reparação
automóvel, se manifestaram negativamente quanto à sua participação no dia da paralisação
geral.
A equipa nº 3 contactou 82 estabelecimentos comerciais e todos manifestaram a sua
disposição de encerrarem os seus estabelecimentos.
A equipa n° 4 tinha contactado 65 estabelecimentos hoteleiros e similares e apenas
restaurantes se manifestaram contra o encerramento dos seus estabelecimentos.
A equipa n° 5 informou que a totalidade do sector da pesca e actividades afins estava
totalmente disponível para as acções que fossem necessárias empreender, não só as já
marcadas como quaisquer outras que porventura se seguissem.
A equipa nº 1 que era a própria Comissão de Luta dizia que a adesão à jornada de 28 de Maio
seria quase total e que os trabalhadores dos serviços públicos e outros haviam afirmado que
caso não pudessem ausentar-se dos serviços respectivos, discutiriam a aprovariam moções -
saudações de solidariedade para com a luta dos pescadores e do povo Siniense.

A reunião de 26.5.82, decidiu ainda:

- reforçar a equipa do sector do Comércio, pois ainda faltavam contactar com os
estabelecimentos da zona histórica de Sines.

- colocar uma viatura da Câmara Municipal com altifalantes durante todo o dia 27,
percorrendo não só a vila de Sines como todo o concelho, apelando à participação de
todos no dia 28 de Maio.

- preparar uma proposta de texto, para moção, a entregar a todos aqueles que por
diversas razões, não pudessem participar na paralisação de 28 de Maio.
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- apelar a todas as entidades e organizações para que aprovassem textos de apoio e de
solidariedade às iniciativas já decididas

- concretizar durante todo o dia 27 de Maio um grande esforço suplementar de todos,
para que a paralisação geral de 28 Maio 1982 constituísse uma enorme acção popular
que viesse a fazer pensar e meditar aqueles que de facto são os principais
responsáveis pela situação.

- transmitir aos pescadores que no dia 27 de Maio não deveriam ir pescar, porque a sua
"pesca", nesse dia e no dia seguinte seria em terra.

Essencialmente insistir com os indecisos, os mal informados, os detractores, os más-línguas,
os opositores... tentar ao máximo ganhar toda a gente a participar na jornada de sexta-feira dia
28... e tanto quanto possível convencer aqueles que estão contra a iniciativa, a assumirem uma
posição passiva... isto é... tentar evitar que os órgãos de comunicação social que viessem a
fazer a cobertura dos acontecimentos não encontrassem meia dúzia de teimosos dizendo mal
de tudo e de todos... e depois nos noticiários nacionais ou regionais ficasse a imagem de que
Sines não está unida e coesa nesta luta contra a poluição.

A partir de 27 de Maio começaram a chegar à Câmara Municipal de Sines tomadas de posição
das mais diversas entidades, todas manifestando a sua concordância e solidariedade para com
as acções de luta que se avizinhavam:

- União dos Sindicatos de Sines e Santiago do Cacém24

- Equimetal25

- EPSI26

- Câmara Municipal de Santiago do Cacém27

- Escola Preparatória de Sines28

- Escola Primária de Sines29

- Santa Casa da Misericórdia - Lar Pratts30

- Posto Clínico de Sines31

- Centro de Emprego de Sines32

- Repartição de Finanças de Sines33

- Tesouraria da Fazenda Pública de Sines34

- Conservatória do Registo Civil e Predial de Sines35

35 Idem
34 Idem
33 Idem
32 Idem
31 Idem
30 Idem
29 Idem
28 Idem
27 Idem
26 Idem
25 Idem
24 Doc. de apoio e solidariedade
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- Estação dos Correios de Sines36

- Caixa de Previdência dos Profissionais da Pesca37

- Capitania do Porto de Sines38

- Administração do Porto de Sines39

- Gabinete da Área de Sines40

- Rodoviária Nacional - Sines41

- Farmácia Atlântico42

- Caixa Geral de Depósitos43

- Banco Fonsecas & Burnay44

- Banco Nacional Ultramarino45

- Banco Totta & Açores46

- Movimento Democrático das Mulheres47

- Movimento Democrático das Mulheres48

- Pioneiros de Portugal49

- Comissão de Moradores do Bairro Marítimos50

- Comissão de Moradores do Bairro 1° de Maio e Soeiro Pereira Gomes51

- Comissão de Moradores do Bairro dos Pescadores52

- Comissão de Moradores da Baixa de S. Pedro53

- Comissão de Moradores da Barbuda, Bêbeda54

- Comissão de Moradores Bairro Novo da Provença e Cabeça da Cabra55

- Comissão Moradores Fonte Mouro, Paiol, Ribeira dos Moinhos e Sonega56

56 Idem
55 Idem
54 Idem
53 Idem
52 Idem
51 Idem
50 Idem
49 Idem
48 Idem
47 Idem
46 Idem
45 Idem
44 Idem
43 Idem
42 Idem
41 Idem
40 Idem
39 Idem
38 Idem
37 Idem
36 Doc. de apoio e solidariedade
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Todo o dia 27 de Maio foi de grande mobilização e esclarecimento. A viatura de som da
Câmara Municipal apelava à greve geral e à concentração popular junto à Câmara às 15 horas.
Documento afirmando o encerramento dos estabelecimentos foram entregues aos respectivos
proprietários57. Um pequeno documento volante apelava à concentração popular frente à
Câmara Municipal às 15.00 horas do dia 28 de Maio de 198258

58 Doc. sobre concentração
57 Doc. sobre encerramento dos estabelecimentos
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CAPITULO X

Dia 28 de Maio de 1982.
A Comissão coordenadora da luta tinha acordado encontrar-se às sete horas da manhã no
edifício da Câmara Municipal. Pretendiam acompanhar ao longo de todo o dia e de muito perto
o evoluir dos acontecimentos.
Mas não foi só a Comissão que compareceu àquela hora... algumas dezenas de pescadores e
outros cidadãos também estavam presentes.
Saudaram-se... então como é que vamos fazer?
Não chegaram a transpor a entrada da Câmara. Resolveram que dois ou três ficariam no
edifício para centralização da informação e dar respostas a quem se dirigir à Câmara Municipal
pessoalmente ou por telefone... e os restantes circulariam pela vila... vendo como as coisas se
estavam a passar.

Começaram pelo Mercado Municipal e pelas pastelarias e cafés que abrem normalmente às 7
horas para abastecimento da população e para os pequenos almoços dos trabalhadores das
grandes empresas.
Todos fechados.
Passaram por grupos de trabalhadores, à porta dos cafés encerrados, em fatos de macaco azul
escuro, com os nomes das empresas nas costas, que aguardavam os autocarros que os
transportariam às fábricas.

- Vai correr bem, o dia de luta!... disse um deles já de cabelos grisalhos. Dei uma volta por aí e
estão os estabelecimentos todos encerrados. Pena é que os sindicatos mais fortes, o dos
metalúrgicos e o dos químicos não tenham apresentado pré-avisos de greve. Teria tido mais
impacto.

Aproximavam-se as 9 horas, hora de abertura do comércio.
Dividiram-se em dois grupos - um percorreria a vila, da zona histórica para nascente e o outro
da zona histórica para poente... duas horas depois reencontravam-se junto ao Castelo em
pleno centro da zona comercial Siniense.

Todos os estabelecimentos comerciais e outros estabelecimentos encerrados e tinham afixados
nas portas e nas montras os avisos que diziam:

"Fechado
- Em defesa dos pescadores e seus familiares
- Em defesa da qualidade do peixe que consumimos
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- Em defesa do meio ambiente no mar e em terra.
Queremos desenvolvimento com qualidade de vida”.

Resolveram então pegar nas viaturas e percorrer toda a periferia da vila e as zonas de
pequenas e médias indústrias.

Os trabalhadores da Câmara e da Junta de Freguesia estavam com a luta, não trabalhando,
mas permanecendo nos seus locais de trabalho.
O Porto de Pesca estava paradissimo.
Embarcações nas amarrações e no cais.
Secção de Lotas e Vendagens, armazéns e lojas fechados ou abertos mas paralisados.
Os proprietários das estações de venda de combustíveis concertaram se entre si e cada um
estaria encerrado por um período de 6 horas.
A fábrica de conservas de peixe por decisão da Administração encerrou durante meio dia.
Os estivadores do porto industrial vieram comunicar que estariam paralisados todo o dia.

Voltaram à Câmara Municipal quase horas de almoço. Dezenas e dezenas de telefonemas
tinham chegado ao longo da manhã. De solidariedade, de incentivo... de administradores e
proprietários de grandes empresas de Sines, de Câmaras Municipais, de Juntas de Freguesias
de todo o Alentejo e um pouco de todo o País, de Sindicatos, de responsáveis de serviços
públicos, de cidadãos... todos agradecendo a iniciativa e desejando as máximas felicidades
e sucessos…

A comunicação social não parava.
Jornais, rádios e televisão estavam todos em Sines.
Queriam saber o que se iria fazer a seguir.
Para todos eles a Greve Verde de Sines era já um sucesso indiscutível,
e respostas do Governo nada.
- Aguardamos pela concentração/manifestação das 15 horas... depois veremos o que se
seguirá,
disseram os elementos da Comissão de Luta.

Às duas horas da tarde já muitas centenas de pessoas se concentra em frente à Câmara
Municipal. À medida que os minutos passavam o caudal humano que se dirigia ao local de
concentração ia engrossando e engrossando... e ainda não eram três horas já todo o largo
estava repleto e transbordava para as zonas envolventes.

A Comissão de Luta estava dentro do edifício da Câmara, espreitando pelos intervalos das
persianas, assistindo à chegada dos milhares e milhares de pessoas... quantas estarão aqui?...
cinco mil... talvez seis, sete mil pessoas.

Situação caricata aquela.
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O povo de Sines cheio de determinação e sequioso de afirmar a sua vontade... os seus
dirigentes num misto de receio, pela responsabilidade, de indecisão pelo nervosismo, de
satisfação pela resposta do povo de Sines.

A Comissão de Luta havia decidido durante a hora do almoço quem iria discursar. Três ou
quatro pequenos discursos, sublinhado as razões da luta que se estava a travar e um texto
moção para apreciação e votação…

Embora, todos lá para fora... o povo está à espera da comissão.

O pátio estreito e comprido do edifício da Câmara tinha a particularidade de ficar num plano
mais elevado, cerca de 2,5 metros, em relação ao largo onde a população, apinhada, se
encontrava. Quando surgiram no pequeno parapeito do pátio o povo acolheu-os calorosa e
entusiasticamente...
e gritavam…

Sines vencerá...
Qualidade de vida sim..
Poluição não...
O povo unido jamais será vencido…

Pouco a pouco foram-se silenciando...
aguardando os discursos que a comissão de luta iria fazer…

Chegavam entretanto as crianças e jovens das escolas, com os professores, com cartazes e
faixas contra a poluição... e todos irromperam numa enorme salva de palmas e de novo
repetindo as palavras anteriormente gritadas.

A comissão de luta fez então as intervenções.
Que os Sinienses tinham iniciado esta batalha contra a poluição em duas frentes.
A frente institucional e a frente popular.
Da frente institucional parecia que a batalha estava perdida. As empresas continuavam a poluir
a seu belo prazer.
Os Ministros não queriam fazer nada. Os deputados compreendiam a situação mas não
podiam fazer nada.

Mas a batalha da frente popular estava ganha.
E isso era o mais importante.
A greve verde era um enorme sucesso.
A pesca paralisada.
O comércio encerrado.
Os restantes, cafés, pastelarias encerrados.
A construção civil parada.
Centenas de pequenas indústrias paradas.
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Moções, telefonemas de solidariedade de quem não pode fazer greve, mas que está com a luta
dos Sinienses incentivando e encorajando a luta...
e finalmente...
0 povo de Sines... todo aqui... todo na rua
…disponível para continuar a guerra contra a poluição, até e vencer.

O povo de Sines aplaudiu durante largos e largos minutos e gritava: Sines vencerá... Sines
vencerá... Sines vencerá.

De seguida um elemento da Comissão de luta colocou à apreciação da população a seguinte
moção59:
"Moção

- Porque não aceitaremos que as unidades industriais construídas em Sines em nome de
qualquer desenvolvimento, venham a liquidar a pesca como actividade económica
principal da população de Sines;

- Porque exigimos que as indústrias instaladas ou a instalar em Sines devem munir-se de
todos os sistemas necessários para evitarem a poluição e degradação da qualidade de
vida de quem vive e sempre viveu nesta terra;

- Porque sabemos ser da responsabilidade do Governo e nomeadamente do Ministros da
Qualidade de Vida, Indústria, Finanças e Plano, a resolução urgente e imediata deste
problema;

- E porque nos recusamos a aceitar o jogo do empurra ou de que os culpados são A ou
B. Não interessa saber isso. Interessa-nos acima de tudo que o mar, a terra e o ar de
Sines estejam em condições para que a nossa saúde, a nossa vida e a nossa
subsistência não sejam postas em causa;

- E é por isso que dizemos: Se as indústrias químicas dependem do Ministério da
Indústria, e o G.A.S. depende do Ministério das Finanças e do Plano, e a nossa
qualidade de vida depende do Ministério do Ambiente, temos toda a razão para exigir
do governo as medidas imediatas para resolução deste gravíssimo problema nacional.

Por tudo isto a população de Sines em geral e os Pescadores em particular exigem:
1. Que seja encerrada provisoriamente a C.N.P., até que a fábrica possa laborar em

condições normais e a E.T.A.R. esteja em funcionamento pleno.
2. Que os pescadores aguardarão a decisão do governo até ao próximo dia 7 de Junho,

ficando desde já marcado um novo plenário com todos os pescadores, para o próximo
dia 05.06, às 17 horas no Salão do Povo, a fim de serem decididas as novas formas de
luta a implantar, designadamente a paralisação do porto industrial.

Aprovada por unanimidade e aclamação.
Pela Comissão de Luta".

Um membro da Comissão de Luta levantou os dois braços para pedir silêncio...
O povo já há mais de cinco minutos que gritava apoiado e batia palmas...

59 Moção aprovada em 28.5.82
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e disse que era necessário cumprir as regras da votação... e perguntou a todos...
quem vota contra... levante o braço
quem se abstém... levante o braço
quem vota a favor... levante o braço
…e levantou-se um mar de braços no ar...
...agora sim... aprovado por unanimidade...
e aclamação…

Sugeriram então à multidão que percorresse as ruas de Sines em manifestação... queriam
provar aos senhores do poder que o povo de Sines tanto ia a pé até ao Castelo, ou ao Bairro
da Índias, como iria a pé ou de carro até às portas da Petrogal ou da Petroquímica, como iria
ainda de barco bloquear o movimento do porto industrial.

A Comissão de Luta desceu do pátio da Câmara Municipal e colocou-se à frente da
manifestação. Percorreram várias ruas de Sines, gritando palavras de ordem e exibindo os
seus cartazes e faixas. Desfilaram durante duas horas. Grande era a satisfação da Comissão
de Luta e do povo de Sines. A batalha da mobilização estava ganha. A luta iria endurecer.
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CAPITULO XI

1 de Junho de 1982.
Continuava a Comissão de Luta a receber inúmeras manifestações de apoio e solidariedade:

- do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas do Sul60

- de Pescadores desportivos de Santiago do Cacém61

Alguns membros da Comissão de Luta faziam pequenos relatórios
improvisados sobre as adesões à greve de 28 de Maio....

- de comerciantes aderentes62

- de restaurantes, cafés, cervejarias, bares, etc.63

- de pequenas e médias indústrias64

…e explodiam cada vez que recordavam que fulano ou beltrano não havia aderido à greve
verde. Genericamente dos 162 comerciantes abordados, 8 deixaram as portas mais ou menos
abertas...
dos 65 restaurantes, cafés e similares, 4 não aderiram à greve… inadmissível...
…mas também é para referir, dizia outro...
que dos 98 pequenos e médios empresários dos mais variados ramos de actividade todos
pararam...
que os mais de quatrocentos barcos de pesca da frota piscatória de
Sines... pararam todos...
…que milhares de trabalhadores estiveram com a greve... pois é...
…é preciso sempre dar valor ao que de facto tem valor.

Aguardaram durante os dias que se seguiram alguma reacção do Governo em relação à moção
aprovada em 28.5.82. Na Assembleia da República, alguns deputados fizeram subir ao plenário
as suas preocupações em relação à situação que se vivia em Sines.
Todos os Partidos Políticos da Assembleia da República aprovaram um voto de solidariedade
para com a população de Sines em geral e para com os pescadores em particular. Através do
Conselho de Gestão do Gabinete da Área de Sines, a Comissão de Luta tomou conhecimento
das preocupações do Ministro das Finanças e do Plano quanto ao agudizar da luta e às suas
repercussões nacionais e internacionais...
e também de que tudo estava a ser feito para que o problema da poluição fosse resolvido o
mais depressa possível.
Do Ministério da Indústria e do Ministério da Qualidade de Vida e Ambiente informaram a
Comissão de Luta de que o assunto seria presente à próxima reunião do Conselho de
Ministros.

64 Idem
63 Idem
62 relatório de adesão à greve
61 Idem
60 Doc. de apoio e solidariedade
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5 de Junho de 1982
Plenário geral dos pescadores de Sines no Salão da Sociedade Musical de Sines, com muitas
centenas de pessoas assistindo aos trabalhos.
A Comissão de Luta que presidia à reunião começou por informar toda a gente dos
acontecimentos ocorridos desde o dia 28 de Maio.
Primeiro as boas notícias.
A Assembleia da República havia-se pronunciado favoravelmente aos pescadores de Sines
através de um voto de solidariedade e de requerimento ao Governo. A Presidência da
República comunicara as suas preocupações para com o evoluir da situação e apelava à
ponderação e bom senso.
Os Ministérios das Finanças e do Plano, da Qualidade de Vida e da Indústria informavam que o
assunto seria abordado na semana seguinte, na reunião de Conselho de Ministros.
Depois as más notícias.
A realidade era que as duas principais empresas responsáveis pela poluição do mar, a refinaria
da Petrogal e a Companhia Nacional de Petroquímica, continuavam trabalhando normalmente
como se nada de anormal estivesse a acontecer.

Alguns pescadores reagiram com alguma violência, pois a paciência esgotou-se.
- Agora, ou tudo ou nada! - diziam.

Estamos fartos de promessas e de manobras de distracção.
Até à data ninguém quis resolver nada, ao nível do governo. Agora dizem que o Conselho de
Ministros vai analisar a situação. E a seguir??
Quem irá fazer nova análise da situação?
Provavelmente os Ministros, outras vez...
É inaceitável... é incrível...

Primeiro, aqui há vários meses atrás, passaram o problema do G.A.S. e das empresas para o
Governo. O Governo foi empurrando a decisão de Ministro para Ministro e nada aconteceu.
Presentemente passa a decisão dos Ministros para o Conselho de Ministros... vão à m...
…vão gozar com a família deles…

Um dos membros da Comissão de Luta levantou-se e afirmou:
- A questão para nós é extremamente simples…

A refinaria da Petrogal e a Companhia Nacional de Petroquímica, fábricas do Estado
Português, continuam ilegalmente, a lançar no mar milhares de metros cúbicos de esgotos
industriais altamente inquinados, diariamente.
Os pescadores de Sines e da costa Alentejana estão impossibilitados de exercer a sua
actividade, porque o peixe e o marisco estão contaminados e impróprios para consumo público,
.... e nós queremos ir à pesca... e...
... repetiu...
…e nós queremos ir à pesca...

Gerou-se a confusão na assembleia...
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Vozes mais elevadas aqui e além gritavam
... vamos bloquear o porto...
... não entra nenhum petroleiro.

Se ninguém quer saber dos pescadores de Sines...
... nós queremos...
se ninguém quer saber da vila e dos Sinienses
... nós queremos...

A Comissão de Luta acalmou os ânimos e lembrou que a hipótese de bloqueio ao Porto
Industrial de Sines já havia sido aprovada na grande manifestação de 28 de Maio.
Tal como sempre foi referido o povo de Sines e os pescadores deverão endurecer a luta até
que o Governo tome posição, pois dele exclusivamente dependeria a resolução do problema.

A Comissão de Luta colocou à discussão de todos o texto do seguinte comunicado65.

"Comunicado
Os pescadores de Sines, reunidos em plenário no Salão da Sociedade Musical de Sines, no dia
5 de Junho de 1982, para fazer o ponto da situação e analisar os resultados da sua luta e
decidir novas maneiras de levar o governo a atender às suas reivindicações acerca da grave
situação que Sines atravessa com os altos índices de poluição já existentes, em particular no
mar, decidiram:

1. Regozijar-se com a grande jornada de luta do passado dia 28 que levou à paralisação
total das actividades da vila;

2. Congratular-se com a larga adesão que os trabalhadores que por lhes ter sido
impossível paralisar, enviaram moções de apoio e solidariedade para com a sua luta.

3. Aguardar até às 18 horas do próximo dia 7 a resposta do governo.
4. Bloquear o Porto de Sines a partir das 8 horas do próximo dia 8, por um período de 8

dias, caso a resposta do governo não satisfaça as suas reivindicações.
As decisões apontadas em 3 e 4 foram discutidas e aprovadas por unanimidade e aclamação
pelos pescadores presentes no plenário.
Sines, dia do Ambiente do mês de Junho de 1982.
A Comissão de Luta".

A Comissão de Luta ficara novamente encarregada de organizar e dinamizar o bloqueio ao
Porto Industrial. Entendeu que seria extremamente importante um contacto com os mais de
três mil trabalhadores das empresas do complexo industrial em geral, e em particular os
trabalhadores das empresas químicas, Petrogal, Petroquímica e E.P.S.I., aos quais seria
distribuído um comunicado específico66 67 68.

68 Idem
67 Idem
66 Comunicado Idem Idem o aos trabalhadores da Petrogal, Petroquímica e E.P.S.I
65 Comunicado de 5.6.82
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"Comunicado
Aos trabalhadores da Petrogal
Aos trabalhadores da Companhia Nacional de Petroquímica
Aos trabalhadores da E.P.S.I.
Os pescadores de Sines iniciaram um processo de luta em 23.5.82, cujos objectivos se
prendem com a sua própria subsistência. Como é do conhecimento público, os esgotos das
indústrias químicas em geral e da CNP em particular, despejados no mar, desde há quatro
anos, poluíram de tal forma a costa de Sines que o peixe hoje capturado, apresenta, em
quantidades alarmantes, sinais de contaminação química.
Tudo isto ocasiona por um lado, a baixa da sua cotação na lota, e por outro lado, a sua própria
rejeição pelos compradores e consumidores. Esta situação não se pode manter por mais
tempo. Exigimos do governo no imediato, que a Estação de Tratamento do
G.A.S. entre em pleno funcionamento e que sejam proibidos os despejos dos efluentes da
Ribeira dos Moinhos, até porque aí se situam as captações de água que abastecem a Vila de
Sines.
Exigimos também que até lá, a Companhia Nacional de Petroquímica, paralize a sua laboração
e se só referimos a C.N.P. é porque os sinais de contaminação no peixe só se começaram a
verificar desde essa empresa iniciou a sua laboração.
Nada têm os pescadores contra os trabalhadores das empresas químicas e é nossa intenção
compatibilizar a existência de ambas as atividades industriais (indústria de pesca e indústria
química).
Esperamos que os trabalhadores da (Petrogal) (CNP) (EPSI) compreendam a nossa luta que
conforme decisão tomada em plenário de 5.6.82, poderá ir até ao bloqueio do Porto Industrial,
caso o governo não dê resposta às reivindicações apresentadas.
Voltamos a afirmar que a nossa luta não é contra ninguém, é sim a favor do nosso trabalho, da
nossa vida, do nosso futuro.
Sines, 5 de Junho de 1982
A Comissão de Luta".

Para além das acções junto dos trabalhadores das empresas do Complexo Industrial, entendeu
a Comissão de Luta contactar também os trabalhadores da Administração do Porto de Sines e
da empresa metalomecânica Equimetal, fazer uma reunião com a Capitania do Porto de Sines
e manter um contacto directo com toda a população de Sines.
Com tais objectivos foram constituídos sete grupos de trabalho que durante todo o dia 6 de
Junho dinamizaria e divulgaria as acções já aprovadas.

1º Grupo de trabalho: Coordenado por Agostinho Barros Rodrigues e constituído por: Jorge
Larguinho, Joaquim António, Henrique Jóinha, Domingos, Reinaldo, Tonica, Francisco António,
Jaime, Francisco Augusto, Samuel, Pompilio, Luis Silva.
Objectivo: distribuição de comunicados na portaria da Petrogal às 7,30 horas.

2º Grupo de Trabalho
Coordenado pelo Francisco António é constituído por: Abilardo, José Serápio, Francisco João,
Manuel Domingos, Luís Lázaro, Joaquim Vilhena, Armando Francisco, Jorge Larguinho, Tonica,
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Gonçalo, Fernando Algarvio, Manuel Ablum, José Santinhos, Domingos Rina, Carlos Mercurio.
Objectivo: distribuição de comunicados na portaria da EPSI às 10,00 horas.

3° Grupo de Trabalho
Coordenado por João Diogo Jesuíno é constituído por: Jacinto Alhinho. Manuel Pires e Albino
Patricio.
Objectivo: contacto com a Capitania do Porto de Sines.

4° Grupo de Trabalho
Coordenado por Carlos Manafaia é constituído por: Aníbal António, Manuel Venturinha, Jaime
Custódio, Carlos Tibúrcio, José Mercúrio, João Mitú, Terinho, Jesus Perú, Acácio, José do
Porto, Samuel, Pompilio, Luis Silva, Francisco António, Vicente do Ó.
Objectivo: distribuição de comunicados na portaria da Companhia Nacional de Petroquímica às
15,00 horas.

5° Grupo de Trabalho
Coordenado por Jorge Larguinho é constituído por: Libânio Simões, Joaquim António, Luís....
Objectivo: distribuição de comunicados na portaria da Administração do Porto de Sines.

6° Grupo de Trabalho
Coordenado por António Fernandes é constituído por: Aníbal, Arnaldo, Térinho, Florimundo,
José António.
Objectivo: distribuição de comunicados na portaria da Equimetal às 16,15 horas.

7° Grupo de Trabalho
Coordenado por Libânio Simões é constituído por: Virgílio Mantinhas e Térinho.
Objectivo: distribuição de comunicados na vila.

7 de Junho de 1982, 18,00 horas
Reunião de todos os pescadores no Salão do Povo de Sines.

A Comissão de Luta informou que até aquela hora o governo de Portugal não se tinha sequer
dignado a contactar directamente quer com a comissão de luta quer com a Câmara Municipal
de Sines. No entanto não tinha estado calado e enviara dois recados:

O primeiro recado vinha do Chefe do Estado Maior da Armada, através do Capitão do Porto de
Sines, e mandava avisar os pescadores que não seriam toleradas quaisquer acções de
bloqueio ao porto de Sines... mais propriamente as palavras do Sr. Chefe do Estado Maior
teriam sido... "Não quero nem um único barco de pesca a impedir o acesso aos terminais do
porto dos navios petroleiros e petroquímicos.... seguem para Sines reforços policiais..."

o segundo recado tinha sido uma nota de imprensa do Ministério da Qualidade de Vida69:

69 Nota de Imprensa do Ministro da Qualidade de Vida
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"O Ministro do Estado e Qualidade de Vida, Arq° Ribeiro Teles, tendo equacionado o problema
da poluição que surgiu em Sines, é da opinião que a C.N.P. não poderá proceder a novas
descargas de efluentes sem que sejam devidamente tratados. Se assim acontece será
proposto em conselho de Ministros o seu encerramento até à normalização da situação.
A construção de bacias de retenção para excedentes não tratados da C.N.P. e a entrada em
funcionamento no próximo dia 15 da E.T.A.R. do G.A.S. deverão pôr fim à actual situação que
melhorou nos últimos dias.
Lisboa - 7.6.82".

Faltavam 12 horas para se iniciar o bloqueio.

59



CAPITULO XII

Às sete horas da manhã do dia 8 de Junho de 1982 muita gente colocou-se nos muros
fronteiros à baía de Sines.
No Castelo, nos muros da praia, no largo dos Penedos da Índia, na rua do Mar, na Ribeira de
Cima, esperavam para verem as embarcações de pesca deslocarem-se para as águas do
bloqueio ao Porto Industrial.
À mesma hora dezenas e dezenas de pescadores desciam a estrada da ribeira em direcção ao
porto de pesca.
A azáfama era grande no pequeno porto de pesca de Sines. Botes e chatas levavam os donos
das embarcações e as respectivas tripulações...
suspendiam ferros, largavam amarrações, punham-se motores a trabalhar...
A disposição dos barcos para o bloqueio havia sido previamente acordada. Traçada uma linha
imaginária entre a ponta do molhe Oeste e a ponta do molhe do porto de pesca, essa seria a
zona de estacionamento, dispondo os barcos em zig-zag a algumas dezenas de metros uns
dos outros.
As oito horas da manhã começaram a sair do pequeno ancoradouro e uma hora depois várias
centenas de barcos de pesca vedavam por completo o acesso e a saída dos grandes navios
aos vários terminais de carga e descarga do porto Industrial de Sines. Tudo concretizado na
maior tranquilidade, com os sorrisos nos lábios de quem antevê a vitória.
... mesmo sabendo-se que as lanchas da polícia marítima com algumas dezenas de homens a
bordo, tinham pernoitado em Sines e estavam prontas a intervir, às ordens do Chefe do Estado
Maior da Armada.

O mar não estava tão calmo quanto poderia fazer crer a mansidão das águas na área abrigada
pelos molhes. A aparente mansidão não escondia a agitação que se observava a olho nu, no
quebrar das ondas nos molhes de pedra, e na espuma branca que resultava, desse embate
violento. Era certo que com o aproximar do meio dia e com a enchente da maré, a agitação
marítima iria aumentar.

Durante a manhã a Comissão de luta fez sair um novo comunicado para a comunicação social
comentando a posição do Ministro do Ambiente e Qualidade de Vida. Dizia o comunicado70:

"Comunicado
As respostas às reivindicações da população de Sines por parte do Ministro da Qualidade de
Vida nada adiantaram à questão fundamental da luta dos pescadores. Apesar de toda a gente
concordar que deve terminar imediatamente a poluição no mar, nenhuma medida concreta foi
tomada. Quer isto dizer que o Ministro da Qualidade de Vida se limita a constatar que o mar
está poluído e que o peixe capturado entre Setúbal e Vila Nova de Mil Fontes não está em

70 Comunicado de 8.6.82
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condições de ser consumido. E adianta, mais ou menos, em termos de ficar com a consciência
tranquila, que caso as indústrias continuem a poluir, proporá ao Conselho de Ministros, o
encerramento da unidade petroquímica, esquecendo propositadamente que é isso que vem
acontecendo de há quatro anos a esta parte? É caso para perguntar para que serve o
Ministério da Qualidade de Vida e Ambiente, se não é capaz de tomar medidas enérgicas para
tal problema.

Não seria mais correcto se o Governo proibisse o lançamento dos esgotos no mar até que as
Estações de Tratamento dos esgotos e as bacias de retenção estivessem prontas a funcionar?
Não seria correcto que fossem criadas normas legais para que em qualquer altura que fossem
excedidas pelas indústrias, os limites de poluição admissíveis, o Gabinete da Área e a Câmara
Municipal de Sines, tivessem poderes para aplicar multas pesadas e encerrarem as empresas
caso se tornasse imprescindível?

Na verdade, algo se poderia ter feito se houvesse vontade para isso. Continuam desde já as
grandes exigências dos pescadores de Sines. Continuamos a insistir que sejam tomadas
medidas imediatas a esta situação. Voltamos a dizer que não deverão ser lançados no mar
esgotos químicos sem o devido tratamento, e insistimos que o Conselho de Ministros deve
tomar decisões sobre o assunto urgentemente.

No momento os pescadores estão a cumprir o determinado na concentração de 28.5, e nos
plenários de 5 e 7 de Junho, isto é, bloqueiam o Porto Industrial e responsabilizam totalmente o
governo pela situação criada.
Sines, 8 de Junho de 1982.
A Comissão de Luta".

Tudo estava a correr bem... se calhar... até bem demais. As embarcações de pesca
bloqueavam o acesso aos Terminais do Porto, os navios que estavam ao largo bem como os
rebocadores não tentavam qualquer aproximação, e o único navio que se encontrava à
descarga, o Bandim, não poderia sair.

Aliás é extremamente importante foi o abaixo assinado dos tripulantes do navio Bandim71

enviado à Comissão de Luta no próprio dia, solidarizando-se com a luta dos pescadores e da
população de Sines.

Por volta do meio-dia começaram as tarefas inerentes ao abastecimento do almoço aos
pescadores que se encontravam a bordo dos barcos.

Dezenas e dezenas de mulheres, mães, filhos, familiares de toda a espécie dirigiram-se à
ribeira empunhando cestos de verga, sacos de plástico, talegos... todos com as merendas e
farnéis para matar o bicho aos homens que já estavam com a fome algo nervosa. Pescadores
que abandonavam as embarcações fundeadas e vinham a terra em pequenas lanchas...
pescadores que distribuíam pelos outros barcos a preciosa alimentação.

71 Abaixo assinado da tripulação do navio Bandim
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E exactamente durante este vaivém de almoço, que as lanchas da polícia marítima, decidem
atacar... como alguém disse depois... A polícia marítima ainda é pior que os Comandos...
…porque estes atacavam antes do pequeno almoço…

Foi de facto uma entrada em cena extremamente marcante. Motores em alta rotações,
velocidade excessiva, ziguezagueando pelas águas, contornando as embarcações de pesca
fundeadas, que se viam subitamente elevadas e abaixadas, por consequência das ondulações
sincronizadas provocada pelas hélices dos motores. Dentro das lanchas algumas dezenas de
policiais fardados a rigor, armados de espingardas G-3 com o seu ar tradicional de caras com
poucos amigos... óculos escuros... alguns... tipo marine Americano.

As lanchas da polícia não paravam. Continuavam rodeando os barcos de pesca em alta
velocidade... até que começaram a desacelerar junto dos pescadores e praticamente quase
paravam... para depois acelararem a fundo, mostrando o roncar profundo dos potentes
motores...intimidando a seguir começaram parando junto aos pescadores... barco a barco... e
gritavam:
"Os senhores não podem ter aqui as embarcações estacionadas. Estão a obstruir o acesso ao
porto de outros navios e isso é proibido por lei. Têm de levantar ferro imediatamente e
dirigirem-se para o vosso próprio ancoradouro no porto de pesca".

Os pescadores não se intimidaram e iam respondendo:
"Daqui não saímos. O governo tem de resolver o problema da poluição de Sines. A poluição
está a matar a pesca e os pescadores. Ou o governo garante o nosso futuro ou daqui não
saímos nem daqui a um mês. Esta luta não é vossa. Vão-se embora...

A polícia marítima já tinha avisado os barcos todos e ninguém mexeu um dedo.

Afastaram as lanchas ligeiramente e parecia que aguardavam novas instruções...
Os pescadores aproveitaram a pausa e já que as merendas estavam à mão... lá iam
almoçando e vigiando, à espera da próxima cena...

Oh. Cafeteira, Cafeteira, Cafeteira...
Diz se estás a ouvir, escuto?! Cafeteira era a senha - rádio entre os pescadores que estavam
no mar e a Comissão de Luta que estava em terra.

- Transmita - respondeu terra
- Ó cafeteira maior, andam por aqui umas vespas zunindo à nossa volta... vejam lá aí em

terra se conseguem mandá-las pousar antes que isto dê barraca...

De facto a polícia marítima não parava e havia iniciado a Segunda levada de intimidação...
correndo de barco em barco, com uma velocidade maluca, agitando o mar e lançando ondas
contra os pescadores... e com os mesmos avisos... quer dizer... no verdadeiro sentido das
palavras os avisos eram idênticos... só que os termos já haviam mudado... filhos da p...
comunas... ou saem daqui já ou acabamos com vocês todos...
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- Oh Cafeteira, cafeteira...! Chamava-se de terra
Não percam a calma aí no mar. não dêem qualquer razão à polícia para outro tipo de
intervenções. Não lhes respondam. Mantenham o bloqueio como se eles aí não estivessem.

As mulheres, as famílias e os amigos dos pescadores que haviam levado os almoços tinham
ficado no cais do porto de pesca. Também eles estavam na expectativa... ansiosamente na
expectativa.

A polícia fez nova paragem... afastou-se e juntou as lanchas a algumas centenas de metros
dos pescadores.
Um quarto de hora depois arrancam novamente em direcção aos barcos de pesca. Desta vez
não disseram nada... pararam as lanchas à proa dos barcos de pesca... pegaram em facas e
começaram a cortar os cabos que mantinham as embarcações fundeadas...
Logo via rádio os pescadores avisaram todos os outros:
"Os gajos estão a cortar os cabos à faca... suspendam os ferros e ponham os motores a
trabalhar…”

Os barcos cujos cabos haviam sido cortados iam à róla, isto é, ao sabor do vento e da corrente
sem qualquer comando... em direcção a sueste... afastando-se da formação do bloqueio…

Quando a polícia marítima chegou às outras embarcações já não tinham cabos para cortar, e
os pescadores, com os motores de barcos a trabalhar, manobravam mais por fora ou mais para
terra à medida que as lanchas da polícia se iam aproximando, e logo que estas se afasta vam...
voltavam aos seus lugares no alinhamento do bloqueio…

Estava criado um enorme carrossel em que todos os seus elementos se mexiam e voltavam ao
mesmo local.
Entretanto outras embarcações foram no encalce daquelas que iam à
deriva e trouxeram-nas de volta para o bloqueio...
Já ninguém estava fundeado!
Todos mantinham a formação inicial do bloqueio, só que agora com os motores a trabalhar...
A 2ª investida da Polícia Marítima também não tinha resultado.

O que todos ainda não sabiam era que ainda iria ter lugar uma terceira intervenção…
intimidação e agressão física.

As várias lanchas da polícia marítima arremataram de novo contra o bloqueio, em várias
direcções e incomodando praticamente todas as embarcações fundeadas. Na confusão
gerada, uma delas dirigiu-se especificamente a uma embarcação de pesca, parou os motores e
simulou o diálogo:

- Está aí o Mestre da embarcação de pesca Estrela Matutina

Por acaso estava e identificou-se como tal.
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A conversação entre ambos assentou essencialmente na acusação de desobediência à
autoridade e na possível detenção do mestre e dono da embarcação.

Curiosamente a polícia marítima não quis exercer a sua autoridade policial dentro da
embarcação de pesca e insistiu várias vezes para que o próprio mestre saltasse dentro da
embarcação da polícia... detido... para prestação de declarações na Capitania...
Apesar da confusão que todas as lanchas propositadamente provocaram, os pescadores
estavam de olhos e ouvidos postos no que se estava a passar na Estrela Matutina...
Depois de muitas insistências, Mestre Francisco, dono da Estrela Matutina, decidiu-se por
saltar a bordo da lancha da polícia... e mal lá colocou os dois pés no convés, uma pancada
violenta atirou-o contra a ponte, ficando com a cabeça e parte do corpo dentro da cabine da
lancha...
Os pescadores que estavam mais perto explodiram de raiva... A reacção foi de imediato...
motores a toda a força avante direitos à lancha da polícia marítima que foi obrigada a fugir com
Mestre Xico lá dentro...
Todas as embarcações e homens que estavam no bloqueio perceberam que algo de grave se
tinha passado.
Os motores dos barcos roncaram alto... ondas e ondas de espuma branca saltavam das
hélices... à agitação do mar juntava-se a agitação dos pescadores...
Gritava-se nos rádios dos barcos... os gajos bateram e prenderam o Mestre Xico da Estrela
Matutina... e estão de espingardas G3 apontadas... quem é que tem caçadeiras a bordo??...
As embarcações de pesca arrancaram direito às lanchas da polícia tentando procurar a colisão
e o abalroamento... mais rápidas... as lanchas afastaram-se...
Algumas embarcações de pesca dirigiram-se a toda a pressa ao cais do porto de pesca... uns
vinham buscar armas... outros diziam vir buscar gasolina... o mar haveria de arder com as
lanchas da polícia marítima...

No entanto, via rádio, em terra tinha-se conhecimento do ocorrido e toda a gente correu em
direcção à sede da Capitania do Porto de Sines. Rapidamente o edifício da capitania ficou
cercado por centenas e centenas de pessoas, na sua maior parte mulheres...
O pequeno edifício passou imediatamente a quartel militar em situação de alerta geral... portas
fechadas... janelas fechadas... nenhum contacto com o exterior... de vez em quando um ou
outro elemento da Capitania espreitava pelas portadas de madeira das janelas e
imediatamente ouvia e via a revolta e indignação que rodeavam o largo fronteiro...

- Assassinos... filhos da p... fascistas…
-

O ambiente era explosivo... parecia que a todo o momento aquelas centenas de pessoas iriam
entrar pela Capitania adentro e rebentar com tudo... policiais incluídos...

Os elementos da Comissão de Luta que estavam em terra dirigiram-se imediatamente à
Capitania do Porto. Passaram pelo meio das muitas centenas de pessoas que cercavam a
Capitania... primeiro....em silêncio as pessoas foram-se afastando e dando passagem... depois
gritavam para que o assunto fosse resolvido a bem ou a mal…
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A Comissão de Luta entrou na Capitania cuja porta imediatamente se fechou com estrondo...

Foram encaminhados para o Gabinete do Capitão do Porto onde se sentaram e se olharam.
Afirmaram ao Capitão do Porto que deveria colocar imediatamente ponto final à situação e
mandar recolher as lanchas e as polícias... Tentou explicar o responsável da policia marítima
que os homens estavam simplesmente a cumprir ordens do Chefe do Estado Maior da
Armada... que o bloqueio que os pescadores estavam realizando era ilegal.... que as
embarcações de pesca não podiam continuar naquelas águas e deveriam regressar às águas
do porto de pesca...

- Não... Sr. Capitão do Porto... os pescadores de Sines têm razão para fazerem o que
estão a fazer.

Para que termine a luta dos pescadores é necessário que termine a poluição no mar...
reafirmaram os elementos da Comissão de Luta. E disseram mais... que já tinham acontecido
agressões a pescadores.... que os homens da P.M. estavam sistematicamente de espingardas
em riste apontadas aos pescadores... que os pescadores já tinham tentado abalroar as lanchas
com os barcos de pesca... que alguns pescadores tinham vindo a terra buscar não se sabe o
quê, mas que se desconfiava que seriam armas ou gasolina... que tudo isto estava a acontecer
no porto industrial de Sines, com tanques de produtos petroquímicos, com produtos
petrolíferos, tudo demasiado inflamável e explosivo.... e finalmente apelou a comissão de Luta
para o bom senso do Sr. Capitão do Porto para que pusesse fim à situação antes que
acontecesse alguma tragédia...
Assim aconteceu...
Alguns minutos depois o Capitão do Porto dava instruções às suas lanchas e aos seus homens
para que se retirassem do local.
A Comissão suspirava de alívio. As mulheres e homens que aguardavam no largo da Capitania
pelo resultado da reunião já tinham visto as lanchas a retirarem-se e quando os membros da
Comissão saíram do edifício, aplaudiram entusiasticamente, emocionadissimos... Os
pescadores refizeram normalmente o bloqueio... podia-se finalmente acabar o almoço com
alguma tranquilidade.
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CAPITULO XIII

Durante toda a tarde do dia 8 de Junho de 1982 aguardava-se que alguma coisa acontecesse.
Dois dos quatro ministérios estavam já afastados da resolução do problema, o Ministério do
Ambiente e da Qualidade de Vida inacreditavelmente... o Ministério da Defesa com a Marinha
de Guerra cujas acções intimidatórias tinham fracassado...
Lá para o fim da tarde o Gabinete da Área de Sines contactara a Câmara Municipal...
pretendiam uma reunião urgente em que estivessem presentes: a Câmara Municipal de Sines,
a Comissão de Luta dos Pescadores, a Capitania do Porto de Sines, o próprio Gabinete da
Área de Sines, em representação do Ministério das Finanças e do Plano e a Companhia
Nacional de Petroquímica representando o Ministério da Indústria.

A Câmara Municipal e a Comissão de Luta aceitaram a reunião que se viria a realizar às 19
horas desse mesmo dia.
Após quase quatro horas de reunião os presentes haviam chegado a consensos importantes e
subscreveram um documento conjunto72:

"Aos oito dias do mês de Junho de 1982, reuniram na Câmara Municipal de Sines, pela
Câmara Municipal Francisco do Ó Pacheco e Armando Francisco, pela Comissão de Luta
contra a Poluição, Francisco António, Carlos Manafia, Jorge Larguinho e Agostinho Rodrigues,
pela companhia Nacional de Petroquímica Eng° Norton de Matos, pelo Gabinete da Área de
Sines Eng° Simões dos Reis, e o Comandante Rodeia da Capitania do Porto de Sines. Os
presentes analisaram e discutiram exaustivamente todo o processo de luta que os pescadores
e a população de Sines têm vindo a levar a cabo, e manifestaram o seu total apoio às
reivindicações dos pescadores no que respeita à preservação do ambiente e da qualidade de
vida em Sines.
Da parte do Gabinete da Área o Eng° Simões dos Reis garantiu à Comissão de Luta que a
Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ribeira dos Moinhos entrará em funcionamento
no próximo dia 15 de Junho simultaneamente com as Estações Elevatórias dos Esgotos
Domésticos da Vila de Sines. Da parte da C.N.P. o Eng° Norton de Matos referiu que os
efluentes da empresa se situam neste momento e desde há alguns dias, dentro das
características perfeitamente admissíveis estabelecidas e em volume abaixo dos que a Estação
de Tratamento daquela indústria permite tratar.
Garantiu ainda que a C.N.P. não procederá à descarga de efluentes não devidamente tratados,
salvo em caso de acidente grave, quer para a Ribeira quer para o mar. Referiu ainda que
qualquer situação que provoque de novo o funcionamento anormal das empresas, implicará a
retenção dos efluentes nas suas próprias bacias, efluentes esses que deverão depois ser
tratados na ETAR do Gabinete. A comissão entende que os pescadores irão processar
judicialmente o governo, através do Gabinete pela quebra de cotação que o seu pescado tem

72 Documento conjunto de 8.6.82
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vindo a sofrer até à normalização da qualidade do peixe. A comissão de Luta irá realizar um
plenário com os pescadores a fim de submeter à sua decisão o levantamento ou não do
bloqueio ao Porto Industrial, considerando os novos dados existentes sobre o problema".

Já era noite cerrada e a imagem que se tinha de terra era a dos barcos de pesca iluminados
naquela fileira desalinhada entre a ponta dos molhes de pesca e de oeste.
Comunicaram via rádio que se iria realizar um plenário com os pescadores imediatamente a
bordo da traineira Célia Maria e que todos se deveriam dirigir para lá.
O mar estava agitado... o vento de noroeste... fresco... provocava alguma ondulação
desencontrada... tanto que a pequena lancha que transportava a Comissão de Luta e alguns
jornalistas, de vez em quando metia a proa toda debaixo de água.
Dezenas e dezenas de embarcações dirigiam-se para perto da Célia Maria, que estava
estacionada mais fora, próximo da ponta do molhe Oeste...
A Célia Maria era a maior traineira de pesca da sardinha da frota de Sines... branca... de lista
verde... graciosa nas suas linhas... Arrumaram-se como puderam, pelo convés da traineira...um
dos elementos da Comissão de Luta subiu a um estrado junto ao mastro e expôs aos
pescadores as conclusões a que se havia chegado na reunião da Câmara Municipal.
Das questões levantadas pelos pescadores três eram extremamente importantes:

Os homens da Petroquímica dizem que já não despejam esgotos no mar e na Ribeira e como é
que os pescadores fiscalizam isso? E se isto for tudo mentira mais outra vez e dia 15 a Estação
de Tratamento não estiver a tratar os esgotos industriais?
Quanto à fiscalização, os pescadores acertaram que a Câmara Municipal, a Comissão de Luta
e a Comissão de Moradores da Ribeira dos Moinhos fariam essa fiscalização de dia e de noite.
Se chegados a dia 15 a ETAR não funcionar ou em qualquer altura a Petroquímica despejar
esgotos inquinados no mar ou na ribeira, a Comissão de Luta convocará imediatamente os
pescadores e a população de Sines e seria retomado o bloqueio ao Porto Industrial.
Com estas decisões os pescadores decidiram levantar o bloqueio e convocar uma reunião
geral com toda a população para o dia seguinte à tarde onde seria informada das razões da
suspensão do bloqueio. Na reunião da tarde de 9 de Junho com todos os pescadores e a
população de Sines foi manifestado acordo unânime em relação à decisão da suspensão
temporária do bloqueio73.

"Comunicado
As grandes lutas levadas a cabo pela população de Sines contra a poluição e os apoios a todos
os níveis que tiveram, são a melhor prova de justeza das reivindicações dos Sinienses. A
histórica paralisação de 28 de Maio, os plenários de pescadores de 5 e 7 de Junho e o bloqueio
ao Porto Industrial no dia 8 de Junho obrigaram as entidades com responsabilidades no
problema da poluição do mar, a subscreverem um documento em que garantem aos
pescadores e à população em geral o essencial das suas reivindicações, isto é, que a estação
de tratamento vai iniciar a sua laboração dentro de 8 dias, e que a Petroquímica até essa data,
não lançará nem na Ribeira dos Moinhos nem no Mar, esgotos com índices de poluição fora
dos permitidos pelas normas estabelecidas. Só após estas garantias os pescadores que

73 Comunicado de 9.6.82
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responderam com a firmeza da sua razão às agressões da Polícia Marítima, decidiram
suspender o bloqueio ao Porto Industrial. No entanto, há que continuar alerta, até que tudo seja
normalizado. Voltaremos a reafirmar que a luta será reiniciada após o dia 15 de
Junho caso as garantias dadas pelo Gabinete e pela Petroquímica não sejam cumpridas.
Não permitiremos que o futuro Siniense seja posto em causa, por quem quer que seja.
Assiste-nos a razão do nosso direito à vida.
A Comissão de Luta".

No dia 15 de Junho de 1982 juntou-se a Comissão de Luta à porta da Câmara Municipal às
nove horas da manhã. Muitas dezenas de pessoas também se iam aglomerando à porta do
edifício. Queriam todos saber se a Segunda parte dos compromissos havia sido cumprida, já
que a primeira havia sido, isto é, a petroquímica não tinha lançado quaisquer esgotos no mar
ou na Ribeira desde o dia 8, dia do bloqueio.
Meteram-se em várias viaturas e dirigiram-se à ETAR. Os responsáveis do Gabinete da Área
de Sines aguardavam-nos à entrada, sorridentes, tudo indicando que a ETAR já estava
funcionando havia várias horas.
Visitaram a Estação. Viram os esgotos das industrias entrarem negros e mal cheirosos e viram
depois os tanques onde as águas já tratadas e despoluídas eram apuradas antes de serem
lançadas no mar através
de emissário submarino.
Perguntaram se elementos da população que quisessem visitar a Estação o poderiam fazer...
ao que foi respondido afirmativamente. Durante vários dias, muitas centenas de pessoas
visitaram a Estação...
todos queriam ver para crer...
A Comissão de Luta estava como alguém disse - cheia de contente - tanto que foram
comemorar... nessa mesma tarde... e nessa noite...
Rapidamente o mar retomou as suas características... o peixe e o marisco voltaram aos seus
sabores tradicionais...
É espantosa a capacidade do mar.
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CAPITULO XIV

NOTA FINAL

Sines foi mais uma vítima da industrialização a qualquer preço. O povo de Sines penou imenso
nesse Inverno de 1981 e primavera de 1982.
Mas não cruzou os braços, nem voltou as costas... ergueu-se... combateu as agressões à
natureza, bateu o pé aos responsáveis máximos pela governação do País, gritou bem alto nas
ruas e no mar a sua indignação e a sua razão determinada.
Venceu.
Nunca mais as coisas serão iguais. Na memória colectiva do povo de Sines e das populações
piscatórias do Litoral Alentejano a luta travada em Sines contra a poluição jamais se apagará e
será sempre importante referencial para as gerações vindouras.
Pode-se afirmar que depois da Greve Verde, como então lhe chamaram, o peso das
populações locais nas suas relações com o poder Central, cresceu de tal ordem, que é
praticamente impossível aos governos imporem a uma ou mais comunidades locais, projectos
de quaisquer vertente ainda que envoltos nas capas régias do desenvolvimento ou do interesse
público.

A luta que a população de Sines realizou contra a poluição do mar em 1982 constitui um marco
histórico na defesa do ambiente em Portugal, e um exemplo de unidade e determinação para
todos os Portugueses.
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