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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Planos de Pormenor da Casa Pidwell e da 
Cidade Desportiva em discussão pública 

 
Os Planos de Pormenor da Casa Pidwell e da Cidade Desportiva de Sines são sujeitos a discussão 
pública nas próximas semanas. 
 
O Plano de Pormenor da Casa Pidwell está em discussão entre 12 de dezembro de 2011 e 10 de 
janeiro de 2012. Abrange uma área de 4204 m2 e destina-se a promover a requalificação do 
espaço da Casa Pidwell, junto ao Bairro 1.º de Maio. Preconiza-se a recuperação do edifício, 
podendo, em último recurso, ser demolido e edificado um novo volume mantendo as 
características arquitetónicas. Os usos previstos são de comércio, serviços e de restauração e 
bebidas, com o objetivo de torná-lo um centro de dinamização económica desta zona da cidade. 
No espaço envolvente prevê-se uma bolsa de estacionamento e zonas verdes e pedonais. 
 
O Plano de Pormenor da Cidade Desportiva está em discussão entre 16 de dezembro de 2011 e 
16 de janeiro de 2012. Com uma área de intervenção de cerca de 39,47 hectares na zona norte 
da cidade de Sines, constituída maioritariamente por terrenos municipais, o plano visa, através 
da criação de um complexo desportivo, reforçar a resposta da Câmara Municipal de Sines às 
atuais necessidades de equipamentos desportivos e assegurar uma oferta de qualidade tendo 
em conta as perspetivas de desenvolvimento do desporto em Sines. Espera-se também que a 
imagem da entrada da cidade seja melhorada por via deste elemento qualificador. 
 
Os elementos do plano estão disponíveis para consulta no Departamento de Gestão Territorial 
(Edifício Técnico da CMS, junto ao Bairro Soeiro Pereira Gomes, todos os dias úteis, entre as 
9h00 e as 15h30) e no site municipal (www.sines.pt). 
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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). 
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