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NOTA À IMPRENSA 
 

Recuperação do Castelo de Sines e sua envolvente 
vence Prémio IHRU 2009 

 
A recuperação do conjunto urbano do Castelo de Sines venceu o Prémio IHRU 2009 na categoria 
“Reabilitação Integrada de Conjuntos Urbanos”. 
 
Atribuído pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), o prémio reconhece a 
excelência de um conjunto de intervenções promovidas pelo município de Sines no Castelo e 
envolvente, nomeadamente, a recuperação dos edifícios interiores para instalação do Museu de 
Sines, com projecto e coordenação do arquitecto Ricardo Estevam Pereira e co-financiamento do 
Programa Operacional da Cultura.  
 
Mais do que os méritos desta obra isolada, este projecto congrega o esforço desenvolvido de 
dinamização cultural e social do Castelo e dos espaços urbanos envolventes, incluindo 
intervenções como a qualificação do Largo Poeta Bocage e a abertura de uma segunda porta na 
muralha este do Castelo e um programa cultural onde se destaca o Festival Músicas do Mundo e 
a actividade regular da Casa da Juventude, instalada no Largo. Este trabalho terá continuidade 
no Programa de Regeneração Urbana, a desenvolver a partir de 2010 na transformação da 
frente histórica marítima da cidade de Sines. 
 
Os Prémios IHRU, na sua segunda edição, distinguem imóveis e conjuntos urbanos nas vertentes 
Construção e Reabilitação.  
 
O júri é composto por representantes do IHRU, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas e das ordens dos Arquitectos e dos 
Engenheiros.  
 
Além da categoria em que o conjunto urbano do Castelo de Sines venceu, foram atribuídos mais 
quatro prémios e oito menções honrosas nas categorias “Promoção Municipal e Regional”, 
“Promoção Privada”, “Promoção Cooperativa”, “Reabilitação Isolada de Imóveis” e “Reabilitação 
ou Qualificação de Espaço Público”. 
 
O município de Sines já tinha sido agraciado com a versão anterior do prémio (Prémio INH – 
Instituto Nacional de Habitação), que em 2005 distinguiu o Bairro Municipal da Floresta como o 
melhor projecto candidatado na categoria “Promoção Privada”. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
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). 


