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Introdução
Nas águas de Portugal jazem Milhares de Naufrágios.
Desde as remotas épocas de exploração dos povos do mediterrâneo há mais de 2000
anos, que ocorrem naufrágios, tornado os mares portugueses no cemitério de riquezas
incalculáveis.
A fabulosa riqueza histórica existente, mal entendida e abandonada pelos nossos
governantes, ignorada pela nossa população perde-se diariamente sem engrandecer o
país pioneiro na expansão marítima que “deu novos mundos ao mundo”.
A Costa de Portugal, conhecido pela costa negra foi durante os séculos XIV a XIX
palco de incontáveis batalhas navais, com os povos do norte da europa, do norte de
áfrica; vitima de inúmeros saques e pilhagens, de infortúnios e naufrágios que
vitimaram incessantemente o povo Português. Reflexo de tais épocas estão presentes no
nosso cancioneiro, tradições e toponímia.
A memória colectiva deste povo, o Português, espelha a sua veia marítima e a sua
vocação pelo oceano, reprimida nas últimas décadas pelos sinais do tempo.
A nação Portugal, Portugal Oceânico, estende-se desde o noroeste dos Açores até
próximo das ilhas Canárias, a Sul, potenciando uma economia forte e estável para as
gerações vindouras que urge ser trabalhada pela actual geração.
O nosso primeiro passo, a nível regional poderá ser a divulgação e salvaguarda desse
património “esquecido”, na costa alentejana e no Porto de Sines com a criação do:

Parque arqueológico subaquático de Sines
Lançando como objectivos iniciais:
 Promover a exploração científica dos Naufrágios;
 Atrair o turismo Cultural e industrial para o porto de Sines;
 Promover a criação do museu do mar, com contornos europeus na cidade de
Sines;
 Valorizar as colecções existentes que se encontram guardadas;
 Manter os achados sob gestão Nacional;
Localização:
Porto de Sines região sul do porto de pesca
Características:
Área:2 ha
Profundidade máxima 17m
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Profundidade Mínima: 2m
Acesso: escadaria e plataforma flutuante tidal.
Objectivo geral:
Desenvolvimento local e regional do município de Sines; criação de postos de trabalho;
Fomentador da economia do mar. Identificar, concentrar, Recuperar o espólio
arqueológico subaquático da Costa Alentejana. Divulgar os objectos encontrados.
Objectivos específicos:
Proteger o património arqueológico subaquático;
Disponibilizar e facilitar o acesso ao estudo científico da arqueologia subaquática;
Fomentar a ciência e a economia do mar;
Base interactiva de apoio ao museu do mar;
Plano de apoio à formação de académicos no âmbito da arqueologia subaquática.

Descrição:
Espaço subaquático localizado numa área de 2 hectares, junto ao molhe da Docapesca,
no porto de Sines, entre o posto 10 e o limite Oeste (farolim) da ponta do Molhe do
Porto de pesca de Sines. Espaço condicionado à navegação. Com um acesso directo à
água, através de uma escadaria em cimento, com placas de treino para mergulho
recreativo. Complementado por um cais flutuante movível para acompanhar a maré e
possibilitar a utilização de embarcações.
As peças a depositar serão recolhidas na região costeira/ subaquática da costa
alentejana, fora de contexto histórico, estas serão depositadas entre a profundidade de
10m a 18m. Ficarão reservadas em local subaquático disponível para a visitação através
de mergulhadores recreativos, com acompanhamento técnico. Periodicamente e com o
apoio de mecenas, algumas peças serão retiradas para o exterior para serem tratadas e
preparadas para a sua exposição exterior, no museu do Mar – em Sines. Existem Perto
de 20 peças disponíveis para recolocação no local.
O espólio subaquático será enriquecido com a recolocação de novas peças encontradas
na região da costa alentejana. Todo este processo será acompanhado do ponto de vista
científico e culminará na criação de uma carta arqueológica subaquática da costa
alentejana.
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Entidades a envolver:
http://www.sines.pt/
http://www.portodesines.pt/
http://www.ecoalga.com/
http://www.igespar.pt/pt/account/novadirecao-geraldopatrimoniocultural/
http://www.visitalentejo.pt/pt/
http://adl.litoralalentejano.pt/
http://www.fpas.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/
http://feemar.weebly.com/index.html
https://www.iefp.pt/

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm
Universidades Europeias
Autarquias Locais
Empresas da região.
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