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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines inaugura novo Centro Escolar 
de Porto Covo no dia 8 de junho 

 
A inauguração da nova escola de Porto Covo completa o conjunto de investimentos 
realizados pela autarquia para dotar o concelho de equipamentos escolares de 
qualidade para o pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico com um tempo de utilização 
previsível superior a 20 anos. 
 
A Câmara Municipal de Sines inaugura o novo Centro Escolar de Porto Covo, dia 8 de junho 
(sábado), às 16h30. A inauguração está aberta a toda a população e contará com a presença 
musical da Escola das Artes de Sines.  
 
O novo centro escolar, junto ao edifício centenário da escola atual, é um equipamento moderno, 
com quatro salas de aula para o 1.º ciclo do ensino básico e três para jardim-de-infância, com 
capacidade para 156 alunos.  
 
No próximo ano letivo irá albergar duas turmas de 1.º ciclo, uma de pré-escolar e atividades da 
Componente de Apoio à Família (CAF). 
 
O novo centro escolar está dotado de espaços diferenciados para recreio dos dois níveis de 
ensino, que se traduzem em espaços cobertos amplos, integrados no corpo do edifício, 
preparados para atividades múltiplas, e um grande espaço exterior para desportos e atividades 
lúdicas. 
 
A obra representa um investimento de 1 milhão 112 mil e 240 euros, cofinanciado em 80% por 
fundos FEDER / União Europeia no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007-
2013. 
 
Depois da inauguração da Escola Básica n.º 3 de Sines, junto à Escola Secundária Poeta Al Berto, 
em 2009, e da nova Escola Básica n.º 1 de Sines, junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama, em 2012, 
este é o terceiro centro escolar do conjunto de três previstos para dotar o concelho de novos 
equipamentos qualificados para a educação e o ensino com um horizonte superior a 20 anos.  
 
Os investimentos realizados nestes três novos equipamentos escolares rondam os 6 milhões de 
euros e tornam Sines num dos concelhos mais bem equipados em instalações escolares para 
responder às necessidades da população nestes dois níveis de ensino. 
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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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