MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Nova Escola Básica n.º 1 de Sines
inaugurada no dia 7 de janeiro
A nova Escola Básica n.º 1 de Sines é inaugurada no dia 7 de janeiro, às 15h30.
Localizada junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama, passa a integrar o Centro Escolar Vasco da
Gama, que abrange o ensino pré‐escolar e os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico num espaço
partilhado.
Destinada a acolher 240 alunos do 1.º ciclo e 100 crianças da educação pré‐escolar, a nova
escola substitui os edifícios centenários da antiga escola n.º 1, que serão reconvertidos para
outros fins públicos.
O programa do novo equipamento inclui 10 salas para 1.º ciclo do ensino básico e quatro para
pré‐escola, uma sala para refeições, uma biblioteca, salas de apoio, salas técnicas e arrumos.
Seguindo a lógica da maximização dos recursos e da economia de escala dos centros escolares,
partilha várias instalações com a Escola EB 2,3 Vasco da Gama, nomeadamente, cozinha e
equipamentos de apoio ao desporto, à cultura e ao lazer.
O investimento realizado ascende a 2 milhões e 237 mil euros, com cofinanciamento de 85%
pelo FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007‐
2013.
A inauguração da escola é mais um marco do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de
Sines na renovação do parque escolar do concelho para um horizonte de 20 / 30 anos.
Este esforço destina‐se, em primeiro lugar, a proporcionar melhores condições de educação e
ensino às crianças e jovens, mas também a diminuir os encargos com manutenção e reparações
ao longo das próximas décadas.
Além do Centro Escolar Vasco da Gama agora concluído, Sines dispõe desde 2009 de uma nova
escola básica / pré‐escola junto à Escola Secundária Poeta Al Berto (Centro Escolar Sul‐Nascente)
e já está adjudicada a empreitada para a construção do novo Centro Escolar de Porto Covo, um
investimento de cerca de 1 milhão e 112 mil euros a iniciar em 2012.
No domínio do ensino artístico, foram iniciadas as obras de requalificação e adaptação do
edifício da Câmara Velha para o Serviço de Música das Escola das Artes de Sines, um
investimento de 506 mil e 700 euros no âmbito do Programa de Regeneração Urbana de Sines.
Na formação profissional, decorre a empreitada da Academia de Energias, pavilhão na ZIL 2
destinado ao ensino prático de disciplinas nas áreas da metalomecânica e das energias
renováveis, um investimento de 430 mil euros.
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Tal como a nova escola, todos estes projetos têm cofinanciamento FEDER / União Europeia de
85%, fruto das candidaturas bem‐sucedidas da Câmara Municipal de Sines aos programas do
QREN 2007‐2013.
“Com a concretização destes quatro investimentos com cofinanciamento assegurado (Centro
Escolar Vasco da Gama, Centro Escolar de Porto Covo, Pavilhão na ZIL 2 para o ensino e
qualificação profissional e nova escola do ensino artístico – serviço de música), concluídos para o
próximo ano letivo, Sines fica dotado de equipamentos excelentes para a educação e para todos
os graus de ensino, desde o pré‐escolar ao ensino profissional e artístico.” (Manuel Coelho,
presidente da Câmara Municipal de Sines)

SIDI/PM/2011‐12‐29
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).
NIPC 502 563 010LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES+351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt

