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Com localização privilegiada numa das entradas principais da cidade, junto à saída da A23
para Torres Novas, o Palácio dos Desportos foi construído com uma polivalência que lhe
permite acolher grandes competições desportivas, concertos, feiras, exposições e congressos.

O Palácio dos Desportos é uma instalação multiusos de grande qualidade que permite a prática
de actividades desportivas e que cumulativamente possibilita a realização de eventos culturais
(teatros, óperas, etc.) e sociais (conferências, congressos, concertos, exposições, etc),
dependendo da configuração adotada pode receber um número significativo de visitantes, fruto
da aposta em bancadas do tipo telescópico, com capacidade para 1300 lugares sentados.

Ocupando uma área de implantação de 5610 m2 dispõe de cerca de 1820 m2 de área útil na
Nave central. Esta grande Nave dispõe, ainda, de vários tipos de pisos que permitem a prática
de todas as modalidades desportivas e eventos culturais. Para além disso, possui ainda 8
balneários, um restaurante com acesso independente da instalação, uma sala de conferências,
dois gabinetes, salas preparadas para grandes eventos e uma sala de ensaios com isolamento
acústico e que poderá simultaneamente funcionar como sala de aulas de grupo.

Características técnicas
Áreas desportivas
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Sala de ensaios/ Aulas de Grupo
Na área desportiva o Palácio dos Desportos possui ainda um ginásio com cerca de 163,4 m2
(11,5 x 14,5) tem um pavimento fixo de material sintético com excelentes condições para a
realização de actividades de estúdio, dança, artes marciais e outras.
Na realização de espectáculos ou actividades culturais, esta instalação pode adoptar diversas
configurações de acordo com as necessidades específicas.

Nave Central
1. Dimensões Sem bancadas 48m x 38m l | área expositiva útil de 1820 m2 Com bancadas 44m
x 26m l | área expositiva útil de 1360 m2
2. Bancadas Existem dois tipo de bancadas. Um grupo fixo e outro de bancadas do tipo
telescópico, construídas em estrutura de aço laminado a frio, todas elas amovíveis
manualmente. A bancada nascente tem capacidade para 800 pessoas e a bancada
poente para 500.
3. Pisos Para além do pavimento base (betonilha industrial, com autoalisante e tratamento em
epoxyco, a Nave Central dispõe de um piso para competições desportivas em madeira
constituído por painéis pré-fabricados e acabados de madeira de Pau de Cetim de grande
estabilidade, sendo a base constituída por amortecedores de pavimento elástico-sintético de
borracha natural. Está aprovado e reconhecido oficialmente pela maior parte das Federações
Internacionais das várias modalidades, principalmente as de Basquetebol e Andebol, com as
medidas de 48m x 38m com as bancadas amovíveis recolhidas. Em situação de treino a
capacidade de actividades desportivas pode ser triplicada devido às suas marcações
transversais.
O Palácio dos Desportos tem ainda um piso portátil em oleado de fácil montagem estando
assim apto também para acolher eventos relacionados com espectáculos musicais, congressos
e reuniões.
4. Cortinas A Nave Central está equipada com um conjunto carros amovíveis com cortinas
opacas alinhadas entre elas, possibilitando a abertura parcelar do conjunto, para que os layouts transversais tenham as bancadas parcialmente abertas ou totalmente recolhidas.

Para além destas cortinas opacas, a Nave está equipada com um conjunto de duas redes de
protecção de fundo, para lay-outs de competição.

Áreas de Serviço

2/4

Equipamentos
Categoria: Equipamentos

Sala de Conferências de Imprensa (2) – Existem duas salas de formação, localizadas a nível
dos dois pisos. Com uma dimensão de 52,6 m2 (7,25 x 9,25), tem uma capacidade total de 30
lugares sentados. No 1º piso, a sala de formação tem 52 m2 (7,42m x 5,65m), com capacidade
para 25 lugares sentados. Ambas as salas possuem ligações telefónicas, sistema de som e de
retro projecção.

Régie – Com uma dimensão de 19,3 m2

Gabinete Médico - Com uma dimensão de 25 m2, está equipada com marquesa, biombo, banco
de apoio e armário de primeiros-socorros. Tem sanitários.

Cabines de Imprensa (6) – Com 6,10 m2 (2,35 x 2,60), as cabines de imprensa estão
equipadas com ligações telefónicas e acesso à Internet.

Gabinetes (2) - Dois gabinetes, um com 91,8 m2 (9,4 x 10x4) e outro com 92,4 m2 (8,8 x 12,2)
com sanitários, estão equipadas com sistema de climatização, ligações telefónicas e instalação
sonora, podendo ser utilizado para a realização de seminários, conferências, colóquios, etc.

Balneários (8) - Oito balneários, cada um com 24,37 m2 na zona de vestiário; 7 chuveiros e 3
lavabos; e com 40 m2 (8 x 5) na zona de sanitários.

Balneários para Deficientes (3) - que integra espaço adequado aos deficientes (9 m2).

Balneários de Árbitros (3) - Três balneários, cada um com 18,6 m2 (6,80 x 3,30), com
capacidade para 6 utentes. Possui sanitários.

Áreas de apoio ao Público
O Hall de Entrada constitui um dos espaços interiores mais atraentes do edifício, possuindo
cerca de 46 m2.É o acesso principal ao Multiusos, com 2 entradas para o público. Neste Hall
localizam-se o Balcão de Informações (com 1m e ligações eléctricas e telefónicas), um Posto
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de Telefone Público, os Sanitários Públicos (para homens e mulheres e deficientes,) e duas
escadarias para acesso às Galerias e as Bancadas.

Área VIP Zona especial para convidados, com acesso independente pelo exterior, totalmente
envidraçada e localizada na parte superior do edifício, enquadrada com o centro da Nave
Central e com serviço de bar.

Contactos e horário de utilização

Morada: Avenida Mário Soares, 2350-433 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°28'17"N 8°32'11"W
Tel: (+351) 249 839 190
Email: desporto@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt
Horário de utilização: 2ª a 6ª das 8h30 às 23h, sábado, domingo e feriados, a utilização será
efetuada de acordo com as marcações existentes para eventos desportivos e outros
espetáculos
Localização: Zona sul da cidade

4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

