
 
 

 NIPC  502 563 010  LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES  +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: info@mun-sines.pt  

 
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Achados arqueológicos em intervenção da 
Regeneração Urbana de Sines no Largo Poeta 

Bocage 
 
No âmbito das obras do Programa de Regeneração Urbana de Sines em curso, há necessidade de 
instalar um cabo enterrado de média tensão para ligação elétrica entre o novo PT da Avenida 
Vasco da Gama e o PT existente no Largo Poeta Bocage. 
 
Na abertura da vala para enterrar este cabo, foi encontrado um conjunto de ossadas humanas 
resultantes de enterramentos junto à atual Igreja Matriz que remontam, provavelmente, a um 
período compreendido entre o final da Idade Média e o século XVII. 
 
A deteção de restos mortais era esperada, uma vez que os espaços em torno das igrejas foram 
historicamente utilizados como cemitérios em Portugal, até ao século XIX. 
 
Os trabalhos de escavação da vala para a passagem do cabo de média tensão estão a ser 
acompanhados por uma equipa de arqueologia e antropologia e, pela sua natureza limitada, não 
deverão produzir mais achados com relevo. 
 
Os esqueletos e ossadas avulsas encontrados serão levantados para estudo em laboratório, o 
que permitirá aprofundar o conhecimento da história humana de Sines. 
 
Os trabalhos do Programa de Regeneração Urbana de Sines no centro histórico foram e 
continuam a ser acompanhados por uma equipa de arqueólogos, com vista a minimizar os 
impactos sobre possíveis estruturas enterradas e a conhecer melhor a história da ocupação 
desta zona.  
 
Todos os vestígios encontrados até ao momento, nomeadamente na operação de requalificação 
dos arruamentos do centro histórico, correspondem à ocupação moderna (a partir do séc. XVI), 
período de maior crescimento urbano.  
 
Foram recolhidas peças cerâmicas de uso quotidiano, designadamente pratos e escudelas em 
faiança, alguidares, bilhas e panelas, encontrados em antigos silos.  
 
Após a conclusão das obras do Programa de Regeneração Urbana, o Museu de Sines fará uma 
exposição para dar a conhecer ao público os materiais recolhidos em todas as suas operações. 
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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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