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Estádio Municipal
de Pampilhosa da Serra
hoje inaugurado
Investimento de sensivelmente 2,2 milhões 
de euros visa promover a prática desportiva 
junto dos jovens do concelho

Paulo Teixeira

� Uma infra-estrutura moderna
e que pretende proporcionar
condições ímpares para a práti-
ca desportiva. É assim que em
traços gerais é visto o novo Está-
dio Municipal da Pampilhosa
da Serra, infra-estrutura que
será hoje à noite oficialmente
inaugurada. 

O investimento global foi de
sensivelmente 2,2 milhões de
euros, montante suportado em
larga medida pelos cofres da
autarquia e “aligeirado” apenas
pelos 700 mil euros provenien-
tes do Instituto do Desporto de
Portugal (IDP), no âmbito do
programa de apoio à instalação
de relvados sintéticos nos con-
celhos onde eles não existam.

Esta é uma obra de raiz, na
medida em que o anterior cam-
po não tinha as dimensões
necessárias - e não havia a pos-
sibilidade de o alargar - para
instalar o sintético. 

«A única opção que tínhamos
passava pela construção de um
equipamento novo. O Grupo
Desportivo Pampilhosense deu
ao município o antigo estádio e o
município adquiriu o terreno
para o novo, situado a cerca de

300 metros do anterior campo.
Para além do piso sintético,
construímos o sistema de ilumi-
nação, as bancadas cobertas, isto
para além dos balneários e gabi-
netes de apoio», adiantou José
Dias, presidente da Câmara
Municipal.

O edil explicou que o Pampi-
lhosense terá prioridade na uti-
lização do espaço, embora este
também possa  - e deva – ser uti-
lizado por escolas e por todos
aqueles que queiram praticar
desporto. 

«Acima de tudo, é um estádio
para servir os jovens do nosso
concelho. Pelas condições que
oferece, julgo que pode potenciar
o trabalho que o Pampilhosense
tem vindo a desenvolver e que
visa “recrutar” os seus jogadores
– tanto os mais novos como os
que formam o plantel sénior -
exclusivamente no concelho»,
declarou.

Além desta utilização “inter-
na”, a autarquia pretende tam-
bém que a médio prazo o Está-
dio Municipal possa acolher
outras equipas de futebol,
nomeadamente na altura dos
estágios de pré-temporada:
«temos este espaço, que oferece
todas as condições para se

desenvolver um trabalho de
qualidade e, num futuro próxi-
mo, contaremos com uma nova
unidade hoteleira na Pampilho-
sa. Logo, efectivamente será
uma pretensão nossa poder aco-
lher as colectividades que aqui
queiram cumprir as suas con-
centrações», acrescentou.

Juniores do Benfica na estreia

E pode-se dizer que a primeira
equipa a estagiar na Pampilhosa
da Serra será a formação júnior
do Sport Lisboa e Benfica. Efecti-
vamente, para além da presença
no jogo de estreia do novo recin-
to, os jovens encarnados irão
cumprir um curto período de
estágio (dois a três dias) naquela
vila do distrito de Coimbra. 

A inauguração oficial terá
então lugar às 21h30 de hoje,
seguindo-se (22h00) a apresen-
tação da equipa sénior do Pam-
pilhosense e um jogo de futebol
entre o emblema local e a forma-
ção júnior do Benfica. 

Para finalizar o evento, que
acaba por constituir o “pontapé
de saída” para as festas do conce-
lho que decorrem de quarta-fei-
ra até sábado (ver páginas 12 e 13),
está previsto um mega espectá-
culo multimédia e pirotécnico. l
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