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Regeneração Urbana de Sines:
Trabalhos da operação Câmara Velha iniciados
Os trabalhos da operação Câmara Velha do Programa de Regeneração Urbana de Sines tiveram início.
O objetivo da operação é recuperar e adaptar o edifício municipal situado na Rua Teófilo Braga /
Largo Poeta Bocage para as atividades do Serviço de Música da Escola das Artes de Sines, incluindo
sede da escola, salas de aulas e outros espaços.
A expansão do projeto da Escola das Artes de Sines e do ensino da música no concelho necessita de
boas instalações para alunos e professores, assim como para garantir os apoios financeiros oficiais e
para assegurar o funcionamento da escola de acordo com as exigências do ensino artístico e
certificadas pelo Ministério da Educação.
As principais intervenções a realizar no edifício são:
• Reabilitação das fachadas
• Adequação do interior às normas de programação exigidas
• Piso térreo: construção de biblioteca, bar, serviços administrativos (receção e secretaria),
sanitários, salas de alunos, direção, professores e reunião
• Piso superior: construção das salas de instrumentos, formação e conjunto
Com projeto da arquiteta Graça Faísca (Câmara Municipal de Sines), a empreitada da operação
Câmara Velha é executada pela empresa Veiga Lopes, Lda. ‐ Construção Civil e Obras Públicas e tem
um prazo de execução previsto de 12 meses. Representa um investimento de 506 mil e 700 euros e é
cofinanciada em 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do Programa Operacional
INALENTEJO do QREN 2007‐2013.
O início das obras teve um atraso considerável, relacionado com as negociações dos acordos entre a
Câmara Municipal de Sines e as entidades anteriormente instaladas no edifício para a sua
desocupação. Essas negociações resultaram na garantia, pela autarquia, de instalações adequadas
para as várias entidades em outras áreas da cidade.
Com efeito, a Casa da Juventude de Sines (equipamento municipal) partilha instalações com o Centro
Cultural Emmerico Nunes desde outubro e a Arte Velha ‐ Associação de Artesãos de Sines passou a
funcionar na Travessa Mariana Godinho, junto ao Mercado Municipal de Sines. O PCP ‐ Partido
Comunista Português tem novas instalações na Rua Francisco Luís Lopes (antiga sede da Regi) e o PS ‐
Partido Socialista ficará instalado no edifício da antiga Biblioteca Municipal / Posto de Turismo. O bar
/ restaurante “Ponto de Encontro” irá funcionar, durante a fase mais crítica das obras, na Cafetaria
do Castelo de Sines, regressando às atuais instalações logo que estejam criadas condições ao seu
funcionamento nesse espaço.
“Com a concretização destas obras, o funcionamento da escola de música neste edifício e a prevista
requalificação do pavimento do Largo Poeta Bocage, damos um passo importante para a qualificação
e dinamização do centro histórico de Sines” (Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de
Sines)
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