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NOTA À IMPRENSA

Regeneração Urbana de Sines:
Obra do Pátio das Artes em curso
A obra do Pátio das Artes, integrada no Programa de Regeneração Urbana de Sines, está em
curso desde o início de maio.
Esta operação tem como principal objetivo transformar o espaço das traseiras do Centro de
Artes de Sines numa praceta qualificada e polivalente para acolhimento de acontecimentos
culturais e cívicos, ao mesmo tempo que dignifica o espaço exterior de um edifício de grande
valor arquitetónico e embeleza a entrada norte do centro histórico.
As principais intervenções da empreitada são:
- Construção de um pátio pavimentado a vidraço e granito nas atuais traseiras do Centro de
Artes de Sines, com ligação à Rua Cândido dos Reis, Rua Marquês de Pombal e Rua Pêro de
Alenquer;
- Tratamento dos muros e paredes confinantes com os quintais vizinhos de modo a criar um
enquadramento uniforme e harmonioso;
- Construção de um “muro-biombo” a nascente;
- Demolição do anexo da “casa amarela”;
- Construção, na “casa amarela”, de WC de apoio às atividades a realizar no pátio;
- Instalação de portões em todas as entradas do pátio para garantir a segurança e conservação
do espaço durante a noite.
Num futuro próximo, a Câmara pretende adquirir todas as parcelas de terrenos ocupadas com
instalações degradadas neste quarteirão entre a Rua Pêro de Alenquer e a Rua Marquês de
Pombal, de modo a poder ampliar a praceta e assim qualificar todo este espaço degradado.
A operação Pátio das Artes tem um valor de cerca de 100 mil euros e um prazo previsto de
execução de oito meses.
O projeto é da autoria de Ricardo Pereira, arquiteto da Câmara Municipal de Sines.
O Programa de Regeneração Urbana de Sines é cofinanciado por fundos FEDER / União Europeia,
no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013.
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