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NOTA À IMPRENSA 
 

Aprovada candidatura à regeneração urbana da zona 
histórica e Av. Vasco da Gama 

 
A candidatura ao Eixo 2 - Desenvolvimento Urbano - Política de Cidades - Parcerias para a 
Regeneração Urbana do QREN 2007-2013, apresentada pela Câmara Munici pal de Sines e um 
conjunto de parceiros locais, regionais e nacionais, foi aprovada, publicitou o INALENTEJO no seu 
site. 
 
O Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines classificou-se em primeiro lugar entre 
11 candidaturas e representa um projecto no montante de 10 milhões 200 mil e 437 euros, co-
financiados pelo FEDER em 55%, que serão aplicados na zona histórica de Sines, na falésia e na 
Avenida Vasco da Gama. 
 
Na frente marítima, as principais obras físicas previstas são o tratamento da falésia entre a 
descida da lota e a Rua João de Deus, a recuperação do Jardim das Escadinhas da Praia e a 
reabilitação da Av. Vasco da Gama (novos pavimentos, passagem de duas faixas para um faixa 
com duas vias, preparação da avenida para receber equipamentos para a restauração, lazer, 
feiras, eventos, etc.). 
 
Na zona histórica, está programada a recuperação para fins culturais, turísticos e de lazer de 
vários edifícios nucleares (entre os quais, o Centro Recreativo Sineense) e intervenções nos 
pavimentos das ruas e espaços públicos estruturantes (Largo João de Deus, Praça Tomás Ribeiro, 
Largo dos Penedos da Índia, Largo Poeta Bocage, Largo do Muro da Praia, Rua Cândido dos Reis, 
Rua Teófilo Braga, Rua Miguel Bombarda, Rua Sacadura Cabral, etc.). Um elevador, com fins 
turísticos e de incremento da mobilidade, fará a ligação entre o topo da falésia e a Avenida 
Vasco da Gama. 
 
O projecto terá ainda uma componente cultural, com um programa de animação específico, e 
uma componente de valorização comercial da zona histórica. 
 
Sines é o município líder do programa de acção e constituem seus parceiros, neste momento, o 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a Associação Centro de Incubação de Base 
Tecnológica Vasco da Gama, a Universidade de Évora, a Associação Pró-Artes de Sines, a 
Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal e a Associação Contra-Regra.  
 
O protocolo de parceria local admite a possibilidade de inclusão de novos parceiros no futuro, 
que contribuirão para o enriquecimento deste projecto de valorização da zona histórica e da sua 
ligação à Av. Vasco da Gama e ao mar.  
 
Nas palavras do presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, “a aprovação desta 
candidatura é um motivo de regozijo para a autarquia, para as parcerias e para a equipa que a 
elaborou”. 
 
 
 



- pg  2 de 2 -   
 

> NIPC  502 563 010 * LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES ) +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt < 

MUNICÍPIO DE SINES 
 
SIDI/PM/2009-07-24 
 
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). 


