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NOTA À IMPRENSA 
 

Fevereiro: Mês do Centro Histórico em Sines 

 

No momento em que se inicia a execução do Programa de Regeneração Urbana e as 

propostas para a construção do novo Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica 

estão maduras, mas ainda não estão fechadas, a Câmara Municipal de Sines (CMS) realiza, 

em Fevereiro, um conjunto de iniciativas para promover a discussão sobre os desafios da 

revitalização do Centro Histórico de Sines. Através dos meios de comunicação da autarquia e 

no seio de jornadas abertas ao público, pretende-se envolver a população num mês inteiro 

de informação e reflexão dedicado ao núcleo urbano fundador e fundamental da cidade.  

 

O Mês do Centro Histórico tem início no dia 3 de Fevereiro de 2010, com a realização de 

uma reunião de Câmara pública extraordinária, pelas 18h, onde será apresentado o Ante-

Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica. A reunião vai contar com a presença 

do Arquitecto Walter Rossa, da empresa MW Planeamento e Arquitectura, responsável pela 

elaboração do documento. Walter Rossa é, simultaneamente, Professor do Departamento 

de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

 

Depois, entre 4 e 28 de Fevereiro, o átrio do Centro de Artes de Sines (CAS) recebe uma 

exposição dedicada ao Centro Histórico. Trata-se de um conjunto de painéis ilustrativos 

sobre as propostas e ideias da autarquia para a revitalização da zona histórica, elaborados 

pelo Professor Walter Rossa. Junto à exposição haverá uma caixa de sugestões, onde os 

munícipes poderão manifestar as suas ideias e propostas para esta zona. 

 

No dia 5 Fevereiro, o programa da CMS na Rádio Sines, Espaço Público, emite, entre as 17h e 

as 18h, um especial sobre o Centro Histórico, onde o presidente da CMS, Manuel Coelho, e o 

Professor Walter Rossa irão falar sobre as principais linhas estratégicas da autarquia para a 

revitalização do núcleo histórico de Sines. 

 

Entre 8 e 12 de Fevereiro, uma equipa técnica da CMS vai andar na cidade de Sines a 

recolher, em vídeo, as opiniões, ideias e sugestões dos munícipes para a revitalização do 

Centro Histórico, de modo a poder integrá-las no novo plano de pormenor. Os munícipes 

interessados em dar o seu testemunho, devem contactar a autarquia pelo número 269 630 

632. 

 

No dia 19 de Fevereiro, entre as 11h e as 12h, a Rádio Sines emite, em directo, um programa 

especial sobre o Centro Histórico, onde os sineenses vão poder participar e transmitir as 

suas ideias e sugestões via telefone (269 634 804), ou usando o e-mail da Rádio Sines 

(geral@radiosines.com).   
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O evento termina no dia 26 de Fevereiro, pelas 21h00, na Capela da Misericórdia, com um 

fórum público sobre o Centro Histórico, onde o presidente da autarquia, Manuel Coelho, a 

Vereadora com o pelouro do Urbanismo, Carmem Francisco, e o Professor Walter Rossa vão 

debater com a população, as ideias, os projectos e as estratégias a adoptar para revitalizar e 

dinamizar a zona histórica de Sines. 

 

A autarquia vai ainda criar, na internet, um blog dedicado ao Centro Histórico, que será 

actualizado frequentemente com notícias, fotografias e documentos. O blog, disponível a 

partir de Fevereiro em www.sinescentrohistorico.blogspot.com, vai contar com a 

participação especial de Walter Rossa, que publicará vários textos de sua autoria sobre a 

matéria. 

 

A CMS vai também fazer chegar domiciliariamente, a partir de Fevereiro, a toda a 

população, um postal informativo dedicado à recuperação da zona histórica, que permitirá 

aos munícipes interessados enviar as suas sugestões para a autarquia. 
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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). 

 


