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Sines, 7 de janeiro de 2020 

 

NOTA À IMPRENSA 
 

Basquetebol: Taça Hugo dos Santos  

volta a Sines 
 
Os clubes classificados nos quatro primeiros lugares no final da primeira volta da Liga 
Portuguesa de Basquetebol, época 2019/2020, disputam a 11.ª edição da Taça Hugo dos 
Santos, a 18 e 19 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Sines. 

 
As meias-finais jogam-se no sábado, 18 de janeiro. Na primeira delas, às 15h00, o Sporting 

CP, 1.º classificado no final da primeira volta da liga, defronta a UD Oliveirense, que 
terminou aquela fase da competição em 4.º lugar. Na outra meia-final, marcada para as 
17h30, o SL Benfica (2.º no final da primeira volta) encontra o FC Porto (3.º). 
 
A final acontece no domingo, 19 de janeiro, às 16h00. 
 

É a terceira vez consecutiva que Sines recebe esta competição, equivalente à taça da liga da 

modalidade. Em 2018, a vitória coube ao S. L. Benfica. Em 2019, a equipa vencedora foi a 
U. D. Oliveirense. 
 
A Taça Hugo dos Santos é uma organização da Federação Portuguesa de Basquetebol, com o 
apoio da Associação de Basquetebol de Setúbal e da Câmara Municipal de Sines. 
 

Sobre o Pavilhão Multiusos de Sines 
 
O Pavilhão Multiusos de Sines foi inaugurado a 14 de setembro de 2013. Está localizado à 
entrada de Sines, junto à avenida panorâmica da zona norte da cidade. É constituído por 
uma nave desportiva dotada de instalações de apoio, com uma polivalência que lhe permite 
acolher competições desportivas de nível nacional e internacional, mas também eventos 
culturais e sociais, para uma capacidade máxima de 2200 pessoas. 

 

RECURSOS 
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