SIDI

NOTA À IMPRENSA

Seleções de basquetebol de Portugal e
Holanda encontram-se no Pavilhão
Multiusos de Sines
O novo Pavilhão Multiusos de Sines recebe, no dia 7 de agosto, às 20h00, o seu primeiro
acontecimento desportivo: um jogo de basquetebol entre as seleções seniores masculinas de
Portugal e Holanda, de qualificação para o Eurobasket 2015.
Um dos mais importantes jogos de competição de uma modalidade desportiva alguma vez
realizados na cidade de Sines, o jogo é organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol /
Associação de Basquetebol de Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal de Sines, Galp Energia
e Sem Cabo.
Um equipamento da Câmara Municipal de Sines, financiado pela Galp Energia, o novo Pavilhão
Multiusos de Sines, construído à entrada da cidade, representa um investimento de 4 milhões e
meio de euros que resolve as carências da cidade para a realização de acontecimentos em
espaço coberto nas áreas do desporto, cultura e economia.
Com um amplo campo de jogos (2340m2) para desportos coletivos e vários ginásios com
utilizações específicas, o Pavilhão vai ficar ao serviço de clubes e modalidades existentes e
constitui também um estímulo ao enriquecimento da prática desportiva do concelho através da
criação de modalidades de grande peso no panorama desportivo - como o basquetebol e o
voleibol - para os quais oferece excelentes condições.
A inauguração oficial do pavilhão irá acontecer em data a anunciar oportunamente, com a
participação dos clubes e coletividades, que neste momento se encontram de férias.
O pavilhão entra em pleno funcionamento em setembro, com o arranque da temporada
desportiva 2013/2014.
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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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