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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Esclarecimento aos participantes na organização e 
preparação do Carnaval 2012 e à população de Sines 

 
 
Transcreve-se abaixo texto de esclarecimento do presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, sobre local de realização dos bailes do Carnaval 2012. 
  

“Esclarecimento aos participantes na organização e preparação do Carnaval 2012 e à 
população de Sines 

 
Em resposta a um pedido da direção da Siga a Festa – Associação de Carnaval, o Presidente da 
Câmara admitiu a possibilidade de os bailes de Carnaval se realizarem no atual Pavilhão de 
Desportos, tendo em conta a existência de um revestimento de proteção do pavimento das 
atividades desportivas. 
 
Posteriormente fez-se uma análise ponderada das questões levantadas por técnicos e direções 
de clubes, pela qual se concluiu: 
 
1. Que a referida proteção não garantiria a segurança e integridade do pavimento, o que, além 
dos custos posteriores das reparações, inviabilizava a realização de treinos e jogos durante 
semanas – com prejuízos significativos para os atletas e os clubes. 
 
2. As posições de várias direções de clubes, dirigidas ao Presidente, contra a interrupção das 
atividades de treinos dos atletas e das atividades regulares dos clubes por cerca de 8 dias, 
invocando prejuízos na preparação dos atletas, nos resultados futuros, assim como nos custos 
acrescidos em deslocações e pagamento de instalações fora de Sines. 
 
Perante esta situação, o Presidente da Câmara considerou que era prudente e justificável optar 
pela realização dos bailes de Carnaval noutro local, recorrendo ao aluguer de uma tenda 
apropriada para este fim, com as condições de espaço, segurança e conforto necessários, 
salvaguardando-se assim os interesses de todas as partes. 
 
Para o Carnaval de 2013 prevê-se a existência e funcionamento do novo Pavilhão Desportivo de 
Sines antes da realização do Carnaval. Atempadamente, procuraremos criar as condições e 
meios para a realização dos bailes de Carnaval no atual Pavilhão - isto é: resolvendo o problema 
de um revestimento resistente e eficaz do pavimento e garantindo a realização de treinos e 
atividades dos clubes no novo Pavilhão Desportivo. 
 
Entretanto pedimos a compreensão e cooperação de todos, para que todas as atividades de 
interesse para as coletividades e a cidade de Sines se possam realizar nas melhores condições e 
em benefício de todos. 
 
Sines, 20 de Janeiro de 2012 
O Presidente da Câmara 
Manuel Coelho Carvalho" 



- pg  2 de 2 -   
 

 NIPC  502 563 010  LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES  +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt  

  
 
 
SIDI/PM/2012-01-23 
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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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