SIDI

NOTA À IMPRENSA

Novo Pavilhão de Desportos
de Sines em construção
O novo Pavilhão de Desportos de Sines está em construção, com o arranque das obras das
fundações e a preparação das obras de estruturas.
Este novo pavilhão é o primeiro elemento da futura Cidade Desportiva, a construir por fases,
com localização à entrada da cidade de Sines, junto à nova avenida panorâmica da zona norte da
cidade.
O pavilhão está concebido como um edifício de custos controlados, quer ao nível da construção,
quer da manutenção e gestão.
A obra é um investimento previsto de cerca de 3 milhões e 700 mil euros, com financiamento
assegurado no âmbito de protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Sines e a Galp
Energia.
O edifício terá uma área total de intervenção de 10500m2 e uma área bruta de construção de
7866m2, com três pisos acima do solo e um piso técnico subterrâneo.
A área do pavilhão destinada a desportos é de 2340m2 (52m x 45m), com um pé-direito livre de
12,5m. Este recinto de jogos permitirá a prática de modalidades como o andebol, o futsal, o
voleibol e o basquetebol, entre outras. Nesta nave preveem-se duas bancadas.
Além da nave central existirão três ginásios com funções específicas: Ginásio 1, com 118m2, para
atividades de fitness; Ginásio 2, com 180m2, para atividades de aparelhos; e ginásio para
atividades de tumbling e ginástica, uma sala retangular com 560m2, com pé-direito livre útil de
8,3m.
A conclusão das obras e a entrada em funcionamento ao serviço dos desportos e das
coletividades estão previstas para o início do ano de 2013.
“Com a construção destes novos equipamentos para desportos em espaço coberto, a cidade
atinge um patamar de equipamentos de qualidade que vai orgulhar os sineenses, pelo destaque
e relevância no contexto regional e nacional”, diz o presidente da Câmara Municipal de Sines,
Manuel Coelho.
“A partir da entrada em funcionamento deste equipamento há condições para que todas as
crianças e jovens de Sines possam praticar as modalidades mais importantes dos desportos
urbanos. Vai haver também condições para realizar competições nacionais e internacionais.”
“Logo que haja condições financeiras vamos desenvolver a construção dos campos de jogos e
instalar outros componentes, nomeadamente para desportos radicais e espaços de manutenção
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ao ar livre, interligando este complexo com a rede ciclável e pedonal da sua envolvente e da
cidade.”
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