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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Construção do Pavilhão da Junta de 
Freguesia de Sines arranca 

 
A construção do novo Pavilhão da Junta de Freguesia de Sines arrancou oficialmente no dia 26 
de julho, com a cerimónia de lançamento da 1ª pedra. Trata-se de um pavilhão com funções 
sociais e de lazer, ao serviço dos sineenses, cujas obras devem estar terminadas em finais de 
outubro próximo. 
 
O pavilhão fica situado junto ao novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sines, à entrada da 
ZIL II, num terreno com 2.500 m2, cedido pela Câmara Municipal de Sines. O edifício tem planta 
retangular com 1 piso, 41 metros de comprimento e 18 metros de largura e representa um 
investimento da Junta de Freguesia de Sines de 300 mil euros.    
 
A infraestrutura pretende criar melhores condições para as variadas atividades sociais e de lazer 
dos sineenses, em particular, coletividades, associações e instituições da freguesia, ficando ao 
serviço de Sines e da sua população e enriquecendo o património da cidade. 
 
“A obra é o culminar de uma aspiração do executivo da junta que, desde o início do seu 
mandato, se comprometeu a construir um pavilhão com múltiplas funções, correspondendo a 
uma necessidade do presente, tendo em conta a desadequação e estado de degradação do atual 
Salão do Povo”, explicou José Raposo, presidente da Junta de Freguesia de Sines. 
 
Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, congratulou-se com a execução desta 
obra de grande importância para Sines, que resulta de uma ação de cooperação entre a Câmara 
e a Junta de Freguesia de Sines para as respostas adequadas às necessidades e ensejos da 
população. 
 
“O novo pavilhão tem espaço e condições para a realização de festas, cerimónias de casamentos 
e atividades lúdicas para as coletividades e a população de todas as idades e condições sociais”, 
destacou Manuel Coelho. 
 
O presidente da autarquia felicita o executivo da Junta de Freguesia de Sines pela capacidade 
demonstrada para concretizar esta obra importante para o presente e o futuro de Sines. 
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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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