MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara aprova projecto de execução do novo
Pavilhão Desportivo de Sines
A Câmara Municipal de Sines aprovou, no dia 16 de Dezembro, por unanimidade, o projecto de
execução do novo Pavilhão Desportivo de Sines, a localizar na futura Cidade Desportiva, na
entrada norte do centro urbano.
Elaborado pela empresa J. A. Arquitectos, Lda., através de uma equipa coordenada pelo
arquitecto Julião Azevedo, o projecto prevê a construção de um pavilhão de desportos para
todas as actividades em espaço coberto.
A área total de intervenção é de 10500m2, com uma área bruta de construção de 78660m2.
O edifício ficará dividido em três pisos acima do solo e um piso técnico subterrâneo.
Na nave central, com uma área de 2340m2 (52m x 45m) e um pé‐direito livre de 12,5m, o
pavilhão permitirá a prática de modalidades como o andebol, o futsal, o voleibol, o basquetebol
e a ginástica, entre outras.
Nesta nave prevêem‐se quatro bancadas laterais (duas fixas, no plano superior, e duas móveis,
ao nível do pavimento), num total de 2000 lugares sentados.
Nas laterais da nave serão localizados três ginásios: Ginásio 1, com 118m2, para actividades de
fitness; Ginásio 2, com 180m2, para actividades de aparelhos; e ginásio para actividades de
tumbling e ginástica, uma sala rectangular com 560m2, com pé‐direito livre útil de 8,3m.
O custo total do pavilhão está estimado em cerca de 5 milhões de euros, sendo concebido como
um edifício de custos controlados quer ao nível da construção, quer da manutenção e gestão,
levando em conta a necessidade de contenção de despesas públicas.
Encontra‐se em fase de lançamento o concurso para a execução da empreitada.
O projecto do novo Pavilhão Desportivo é co‐financiado pela Galp Energia, no âmbito de
protocolo assinado em 2008 com a Câmara Municipal de Sines para a realização da Cidade
Desportiva.
A execução da obra demorará, previsivelmente, 12 meses.
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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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