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NOTA À IMPRENSA

Sines tem novo Skateparque
A Câmara Municipal de Sines instalou, recentemente, um Skateparque na cidade de Sines,
permitindo aos praticantes dos denominados desportos urbanos ter um local próprio e
tecnicamente adequado à prática destas modalidades. O Skateparque foi construído pela
Academia dos Patins e representa um investimento por parte da autarquia de 12 mil euros.
O Skateparque de Sines é constituído por seis rampas e vários obstáculos, num circuito
preparado para as modalidades de skate, bmx e inline (patins em linha), permitindo uma
utilização simultânea de cerca de 40 praticantes. As estruturas são construídas com
contraplacado marítimo, sarrafos de madeira e elementos metálicos galvanizados.
O Skateparque de Sines foi desenhado com a colaboração dos melhores atletas nacionais
das modalidades e é idêntico ao circuito de demonstrações que a Academia dos Patins
utiliza nas suas exibições pelo país. A infra-estrutura vai permitir receber em Sines
demonstrações, workshops e campeonatos das várias modalidades.
Marisa Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, destaca a importância deste
novo equipamento para os jovens sineenses. “É fundamental que os nossos jovens possam
aceder a condições adequadas e seguras de prática destas modalidades desportivas,
incrementando os resultados do seu treino e permitindo a evolução indispensável para que
se mantenham os níveis de motivação”.
A existência de um espaço em Sines com estas características já havia sido reivindicada pelos
jovens do concelho e, neste momento, a autarquia reuniu condições de responder
favoravelmente a tal solicitação. “Cabe agora aos jovens utilizadores do espaço um dever de
preservação das estruturas construídas, através de uma utilização prudente e zelosa, de
modo a que possam retirar das mesmas o maior proveito possível”, acrescenta Marisa
Santos.
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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).
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