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Regeneração Urbana: Requalificação dos
arruamentos do Centro Histórico arrancou
A empreitada de repavimentação e requalificação dos arruamentos do Centro Histórico teve
início, sendo já visíveis os trabalhos na Rua do Muro da Praia. É a segunda obra física do
Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines a arrancar, depois dos espaços
pedonais envolventes do Castelo.
O objectivo da operação, promovida pela Câmara Municipal de Sines, é requalificar os principais
arruamentos do Centro Histórico de Sines, com pavimentos que garantam melhores condições
de utilização pedonal e tratamento das redes de infra‐estruturas.
Os arruamentos abrangidos são a Rua Cândido dos Reis, Rua Teófilo Braga, Praça Tomás Ribeiro
(inclui criação de zona de estadia), Rua Miguel Bombarda, Rua Sacadura Cabral, Rua do Muro da
Praia, Largo do Muro da Praia, Largo do Castelo, Rua João de Deus e várias travessas.
As acções a realizar incluem novos pavimentos em granito, ordenamento do estacionamento
automóvel, requalificação do mobiliário urbano e sinalética e melhoria das redes básicas de
infra‐estruturas (energia eléctrica, telecomunicações, gás, água ‐ incluindo rede de incêndios ‐ e
esgotos domésticos e pluviais).
O projecto é da autoria do arquitecto Miguel Falcão, da Câmara Municipal de Sines.
Adjudicada por concurso público à empresa Vibeiras, a empreitada representa um investimento
de 544 mil euros, comparticipado em 80% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do
Programa Operacional INALENTEJO, no âmbito do QREN 2007‐2013.
O prazo de execução é de 12 meses.
“É preocupação e propósito da Câmara que estas obras sejam executadas com a celeridade
possível e com a devida programação de modo a evitar ou minimizar impactos negativos nas
acessibilidades às habitações e ao comércio local”, diz o presidente da Câmara Municipal de
Sines, Manuel Coelho. “A todos se pede compreensão e a melhor colaboração.”
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