SIDI

NOTA À IMPRENSA

Novo Pavilhão Multiusos de Sines
inaugurado a 14 de setembro com grande
espetáculo cultural e desportivo
O novo Pavilhão Multiusos é um investimento de 4 milhões e meio de euros
que torna Sines num dos concelhos do sul do país mais bem apetrechados
em espaços cobertos para os desportos, a cultura e a economia.
A Câmara Municipal de Sines inaugura o novo Pavilhão Multiusos de Sines, no dia 14 de
setembro, às 17h00.
O espetáculo de inauguração - “Niké ou a Efemeridade da Vitória” - desenrola-se em torno da
figura da deusa grega Niké (vitória), que personificava o triunfo tanto na batalha quanto nas
competições pacíficas, como o desporto.
À participação de vários grupos de Sines, artísticos e desportivos, juntam-se outros artistas e
acrobatas, num espetáculo que revela o potencial de utilização do novo equipamento da cidade.
Com conceção e direção artística do Teatro do Mar e produção da Câmara Municipal de Sines,
juntam-se neste espetáculo os grupos Skalabá Tuka, Coral Atlântico, Associação Recreativa de
Dança Sineense, Marina Rodrigues (cantora), Angélica Evrard, Ana Pontes, André Nunes, Miguel
Tira-Picos (acrobatas de aéreos), Natália Cerqueira (acrobata a cavalo), Banda Filarmónica da
SMURSS, ATL “A Gaivota” e músicos da Escola das Artes do Alentejo Litoral. A banda sonora é da
autoria do músico Tiago Inuit sobre excertos de poemas de Al Berto. O vídeo é assinado por
Diogo Vilhena.
A componente desportiva terá a participação de clubes e associações de Sines e demonstrações
pela Seleção Nacional de Tumbling, Seleção Distrital de Ginástica Rítmica de Conjuntos e
Individual e Academia de Ginástica de Sines.

Transportes para a população
Para facilitar o acesso da população ao espetáculo de inauguração, haverá um serviço de
transportes públicos da Câmara a partir das 15h30, com autocarros que circularão pelos bairros
periféricos da cidade, até ao final do espetáculo.
Às 16h00, partirá outro autocarro, de Porto Covo (Largo do Mercado), para transporte da
população à inauguração (inclui passagem por zonas rurais).
Informações completas sobre os percursos em www.sines.pt.
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Um pavilhão para o desporto, a cultura e a economia de Sines e da região
Um equipamento da Câmara Municipal de Sines, financiado pela Galp Energia no âmbito do
projeto da futura Cidade Desportiva de Sines, o novo Pavilhão Multiusos representa um
investimento de 4 milhões e meio de euros que vai dar resposta às necessidades atuais das
atividades de desportos, cultura e realização de feiras na cidade e na região.
Este novo pavilhão dispõe de um amplo campo de jogos (2340 m2) para desportos coletivos e
três ginásios com utilizações específicas de desportos e práticas individuais de manutenção.
Ao serviço dos clubes, coletividades e modalidades já existentes em Sines, pretende-se que estas
instalações amplas e modernas sejam também um estímulo ao enriquecimento da prática
desportiva do concelho do presente e do futuro através da criação de modalidades de grande
peso no panorama desportivo - como o basquetebol e o voleibol - para os quais oferece
excelentes condições.
Na cultura, o Pavilhão irá permitir a realização de grandes espetáculos nos vários campos das
artes (música, teatro, circo, etc.).
O novo Pavilhão dará ainda um importante contributo para o desenvolvimento das atividades
económicas, permitindo a realização de feiras, congressos e outras iniciativas promotoras do
turismo, das pequenas e médias empresas, do emprego e da economia em geral.
Para Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, “com o potencial instalado para
as atividades previstas, o Pavilhão representará um elemento marcante para a cidade de Sines
no que respeita ao seu desenvolvimento e à sua atratividade”.
“Manifesto publicamente o meu reconhecimento à Galp Energia, na pessoa do presidente
executivo Eng.º Ferreira de Oliveira, pela decisão de financiar este grande projeto no âmbito do
mecenato, sendo assim um exemplo para outras grandes empresas virem a cooperar com o
município de Sines, o maior polo económico nacional, no desenvolvimento de equipamentos
para o desporto, a cultura, o ensino e qualificação profissional, como componentes
fundamentais e decisivas para o seu desenvolvimento sustentado e a qualificação da cidade.”
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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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