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NOTA À IMPRENSA 
 

Deliberações da reunião de Câmara de 20 de Agosto de 2009 
Câmara aprova aquisição dos antigos edifícios dos 

Correios e Museu Arqueológico 
 
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 20 de Agosto, aprovou a aquisição de dois dos 
edifícios mais importantes do centro histórico de Sines. 
 
A aquisição do edifício dos antigos Correios, na Praça Tomás Ribeiro, pelo valor de 260 mil euros, 
destina-se, previsivelmente, à instalação dos serviços do Julgado de Paz e da Loja do Cidadão. A 
aquisição permite, ao mesmo tempo, instalar os equipamentos em causa num ponto de grande 
centralidade da cidade e contribuir para a revitalização do Centro Histórico através da 
concentração de equipamentos públicos no seu perímetro. 
 
A decisão de aquisição do edifício do Antigo Museu Arqueológico de Sines, nos lotes 38 e 40 da 
Rua Francisco Luís Lopes, pelo valor de 319 400 euros, enquadra-se nos objectivos do Plano de 
Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica. A importância da reabilitação do edifício para 
equipamento colectivo encontra-se sinalizada no Programa de Acção para a Regeneração 
Urbana de Sines, cuja candidatura foi aprovada em Julho. 
 
Concurso para construção da nova estrada de Porto Covo vai ser lançado 
 
Além da aquisição dos edifícios do Centro Histórico, foi também aprovado na reunião de Câmara 
de 20 de Agosto o lançamento do concurso para a reabilitação e reperfilamento da Estrada 
Municipal 554, que liga a estrada nacional entre Morgavel e Porto Covo, com um preço base de 
1 097 580 euros.  
 
Trata-se de uma obra com prioridade máxima, tendo em conta a sua importância para Porto 
Covo. O lançamento do concurso só foi possível nesta data, na sequência da aprovação da 
candidatura feita pela Câmara a fundos comunitários, que teve resposta favorável 
recentemente. 
 
Trata-se de uma nova estrada com um perfil de 8m de largura e capacidade para a circulação de 
veículos ligeiros e pesados, prevendo-se a conclusão da obra antes do início da próxima época 
balnear. 
 
Ferrovia Sines – Grândola 
 
Sobre a construção da linha ferroviária Sines – Grândola, a Câmara Municipal de Sines mostrou 
preocupação sobre o impasse que se regista no projecto e exortou o governo a encontrar uma 
solução célere que garanta a execução de uma acessibilidade fundamental para a 
competitividade do Porto de Sines e, nomeadamente, do seu terminal de contentores, assim 
como para o desenvolvimento do pólo de Sines e a dinamização da economia local e nacional. 
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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). 


