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Espaços pedonais envolventes do Castelo são
primeira obra da Regeneração Urbana de Sines a
arrancar
Os trabalhos da empreitada de requalificação dos espaços pedonais envolventes do Castelo de
Sines arrancaram. É a primeira obra do Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines
a iniciar a execução física.
O objectivo da operação é melhorar as condições de mobilidade das pessoas e qualificar os
espaços de uma área arquitectónica e paisagisticamente privilegiada do Centro Histórico,
tornando‐os mais atractivos e confortáveis.
As intervenções incluem a requalificação do Largo João de Deus, do baluarte do Castelo e do
“antigo cemitério” (espaço entre a Igreja Matriz e a estátua de Vasco da Gama).
O Largo João de Deus será repavimentado em cubos de granito, mantendo‐se como bolsa de
estacionamento (42 lugares). A estação elevatória junto à muralha nascente do Castelo será
enterrada, o mesmo acontecendo com a salgadeira romana próxima da porta do monumento,
muito danificada. A salgadeira junto à falésia será restaurada e protegida, continuando exposta.
A intervenção no baluarte inclui a sua repavimentação em lajes de lioz, a consolidação da
muralha e a instalação de um toldo amovível.
Na zona do “antigo cemitério” será feita a reorganização dos espaços verdes e de circulação.
Toda a área de intervenção beneficiará ainda com plantação de árvores, relva e arbustos,
execução de rede de rega, colocação de mobiliário urbano (bancos, papeleiras, ecopontos,
painéis informativos, suporte para bicicletas, etc.) e remodelação da iluminação pública.
A obra tem uma duração prevista de 12 meses.
Adjudicada por concurso público à empresa Vibeiras, a empreitada representa um investimento
de 321 mil euros, comparticipado em 80% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do
Programa Operacional INALENTEJO, no âmbito do QREN 2007‐2013.
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