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NOTA À IMPRENSA

Novo Pavilhão Multiusos de Sines enche
para apoiar Portugal
Cerca de 2000 pessoas lotaram as bancadas do novo Pavilhão Multiusos de Sines, no dia 7 de
agosto, para assistir ao seu primeiro acontecimento desportivo: um jogo internacional de
basquetebol entre as seleções seniores masculinas de Portugal e Holanda, de qualificação para o
Eurobasket 2015.
Manuel Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Sines, considerou o acontecimento
memorável para Sines. “Ficaram comprovadas as condições, a qualidade e as potencialidades
deste novo equipamento de excelência que vai formar sucessivas gerações de desportistas. Além
disso, o novo pavilhão reforça a posição de Sines na região e será, certamente, uma marca para
o futuro na realização de grandes acontecimentos desportivos, culturais ou turísticos”.
Manuel Coelho destacou ainda que o novo pavilhão resulta de uma visão e uma vontade
partilhada entre o Presidente da Câmara Municipal de Sines e o Presidente Executivo da Galp,
Sr.º Eng.º Ferreira de Oliveira, para que em Sines se construísse este excelente equipamento,
que é o primeiro elemento de um conjunto que virá a constituir a futura Cidade Desportiva de
Sines. “ É nosso dever manifestar à Galp, na pessoa do Sr.º Eng.º Ferreira de Oliveira, o nosso
sentido reconhecimento pela sua atitude para com o município e povo de Sines”.
“Como principal polo económico e portuário do nosso país, Sines merece ter um grande
complexo desportivo para as futuras gerações, assim como numa cidade apetrechada de
excelentes equipamentos para a educação e cultura, com ensino profissional adequado para a
atração de bons investimentos económicos, geradores de riqueza e criação de postos de
trabalho e qualidade de vida em Sines, numa cidade atrativa e de referência nacional e
internacional, nesta bela Costa Alentejana”, referiu o presidente da autarquia.
Manuel Coelho expressou ainda o desejo de que o jogo possa ter servido “de impulso e de
estímulo à criação, em Sines, da modalidade de basquetebol masculino e feminino a breve
prazo”.
Com os novos pavilhões multiusos de Sines e Porto Covo, “Sines passa a ser um concelho de
referência na formação de todas as modalidades desportivas”, concluiu o presidente da
autarquia.
O encontro terminou com a derrota da Seleção Nacional por 57-59. No final, Mário Palma,
selecionador nacional, justificou a derrota da equipa portuguesa com os erros cometidos. Hoje
devíamos e podíamos ter ganho este jogo. Ao longo da partida cometemos pequenos erros que
somados dão 15 ou 20 pontos. A equipa da Holanda não foi melhor do que nós, simplesmente
nos momentos decisivos acabámos por não ser capazes de finalizar”.
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O selecionador nacional fez questão de agradecer o apoio do público sineense. “O pavilhão
estava cheio e quero agradecer profundamente à população de Sines que aqui veio e deu um
grande exemplo de apoio à Seleção Nacional. Esperemos regressar, pois vale a pena vir a Sines.
A população mostrou que gosta da modalidade e que sabe apoiar Portugal”.
Mário Palma destacou ainda a presença de muitos jovens. “Vieram muitos jovens assistir à
partida e eu espero que o basquetebol se possa tornar mais forte em Sines”.
Um dos mais importantes jogos de competição de uma modalidade desportiva alguma vez
realizados na cidade de Sines, o jogo foi 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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