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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Câmara de Sines inaugura nova sede do 
serviço de música da Escola das Artes  

 
A Câmara Municipal de Sines inaugura as novas instalações da Escola das Artes do Alentejo 
Litoral – Serviço de Música, no Largo Poeta Bocage, no dia 20 de julho às 16h00. 
 
A nova sede da escola ocupa o edifício da Câmara Velha requalificado para este fim no âmbito 
do Programa de Regeneração Urbana de Sines. 
 
O edifício da Câmara Velha passará a ser o centro das atividades pedagógicas do serviço de 
música da Escola das Artes, mantendo-se a antiga estação de caminhos de ferro em utilização 
como apoio.  
 
O novo edifício garante à escola condições físicas para um bom acolhimento dos alunos e 
professores de música e outras atividades artísticas. 
 
A escola beneficiará também do espaço exterior do Largo Poeta Bocage requalificado como 
extensão ao ar livre para as suas atividades, nomeadamente em audições e pequenos concertos. 
 
A obra na Câmara Velha é um investimento de cerca de 507 mil euros, realizado pela Câmara 
Municipal de Sines no âmbito do Programa de Regeneração Urbana, cofinanciado em 85% por 
fundos FEDER / UE / INALENTEJO / QREN 2007-2013. 
 
A inauguração da nova sede coincide com a comemoração dos cinco anos de vida da escola.  
 
Criada em 2008, por iniciativa da Câmara Municipal de Sines, a Escola das Artes, gerida pela 
Associação Pro Artes, tornou-se uma referência no ensino da música no Alentejo Litoral, 
oferecendo ensino oficial de música - curso de iniciação (1.º ciclo) e regime articulado e supletivo 
(2.º e 3.º ciclos) - nos Agrupamentos de Escolas de Sines, Santiago do Cacém, Odemira, Colos e 
Grândola, com apoios das respetivas autarquias. 
 
Desde 2008, a escola já proporcionou atividades pedagógicas a 2440 alunos, 713 dos quais no 
último ano letivo (2012/2013). Conta atualmente com um corpo docente de 40 professores. 
 
Além da candidatura para a construção da nova sede, a Câmara de Sines tem outra candidatura 
aprovada ao FEDER, no âmbito das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, no seio da 
qual têm sido feitos vários investimentos na escola.  
 
Esta candidatura tem o montante de 1 milhão 268 mil e 497 euros, com uma comparticipação 
europeia de 83,96%, cabendo à autarquia os restantes 16,04% (203 mil 466 euros). Contempla 
projetos de diferentes naturezas, desde as Oficinas de Sensibilização para as Artes a obras de 
beneficiação do edifício da antiga estação, aquisição de instrumentos, mobiliário, equipamento 
técnico, etc. 
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Escola das Artes em destaque no Festival Músicas do Mundo  
 
Celebrando o 5.º aniversário e a abertura da nova sede, junto a um espaço que é ele próprio um 
espaço natural do festival, o Largo Poeta Bocage, a Escola das Artes terá uma presença marcante 
na programação do FMM Sines 2013. 
 
A Orquestra Locomotiva, orquestra sinfónica formada por jovens músicos das localidades do 
Alentejo Litoral onde a escola exerce a sua atividade, sobe ao palco do Castelo, quarta-feira, dia 
24 de julho, às 18h30, num concerto de entrada livre que abre a segunda metade desta edição 
do festival. 
 
Entre 18 e 27 de julho, em dois palcos - um montado no Pátio das Artes e outro no Largo Poeta 
Bocage -, realizam-se dezenas de apresentações de músicos e professores da escola, com a 
presença de solistas, agrupamentos e orquestras dentro das estéticas da música clássica, do jazz 
e do rock, numa demonstração da força do ensino da música em Sines e na região. 
 
No dia da inauguração da escola, a seguir aos atos oficiais, o público poderá assistir a atuações 
do Octeto Vasco da Gama, Decateto das Descobertas e Ensemble Free Jazz de Vasco Agostinho. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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