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NOTA DE IMPRENSA

Repsol apoia 23 coletividades de Sines
A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 23 associações e instituições do concelho
assinaram nos dias 7 de junho e 19 de julho, nos Paços do Concelho, protocolos de
colaboração relativos a 2021.
O montante dos apoios atribuídos pela Repsol totaliza este ano 61 mil euros, repartidos por
associações e instituições que desenvolvem trabalho relevante junto da comunidade nas
áreas do desporto, da solidariedade social e da cultura.
No primeiro conjunto de protocolos assinados, a 7 de junho, foi dada prioridade às
instituições de cariz social, com a formalização dos apoios à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Sines (9000 €), Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do
Cacém (4000 €), Associação A Gralha (3000 €), Santa Casa da Misericórdia de Sines (3000
€), Associação Prosas (2000 €) e Cercisiago / Lar Residencial de Sines (2000 €).
A 19 de julho, foram assinados os restantes protocolos, dois dos quais também com
coletividades com intervenção social, a 4 Patas - Associação de Abrigo dos Animais de Sines
(1000 €) e a cooperativa LAS - Litoral Alentejano Solidário (500 €).
Na área do desporto, a Repsol apoia o Vasco da Gama Atlético Clube (5000 €), a Academia
de Ginástica de Sines (2000 €), o Andebol Clube de Sines (2000 €), a Associação Recreativa
de Dança Sineense (2000 €), o Clube de Natação do Litoral Alentejano (2000 €), o Ginásio
Clube de Sines (2000 €), o Hóquei Clube Vasco da Gama (2000 €), a Independentes Futsal
Associação (2000 €) e o Sines Surf Clube (1000 €).
Na área cultural, são apoiadas a Associação Pro Artes de Sines (8000 €), a Contra Regra /
Teatro do Mar (5000 €), a Associação Arte Velha (1000 €), a Associação de Carnaval de
Sines (1000 €), a SMURSS (1000 €) e a Skalabá Tuka - Associação Artística (500 €).

RECURSOS
Fotografia da cerimónia de assinatura de protocolos (19 de julho de 2021)
https://www.sines.pt/cmsines/uploads/document/file/9771/assinatura_de_protocolo_repsol.
jpg
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