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NOTA À IMPRENSA 

 

Festival náutico em Sines venceu prémio 
de melhor evento no Alentejo em 2017 

 
O Sines Tall Ships Festival, que se realizou em Sines de 28 de abril a 1 de maio de 2017, venceu a 
categoria "Melhor Evento - Alentejo" dos Prémios Turismo do Alentejo e Ribatejo 2017, 
entregues em Ponte de Sor, no dia 6 de maio. 
 
É a terceira vez que um evento realizado em Sines conquista este prémio de excelência turística, 
depois de o Festival Músicas do Mundo ter sido galardoado nas edições de 2011 e 2012. 
 
O Sines Tall Ships Festival foi uma organização conjunta da Câmara Municipal de Sines, 
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT, e Aporvela 
- Associação Portuguesa de Treino de Vela. 
 
Um festival em terra e no mar, o evento esteve integrado, como etapa, na RDV 2017 Tall Ships 
Regatta, que teve início em Greenwich, no Reino Unido, e passou por outros seis destinos da 
Europa, Caraíbas e Américas: Las Palmas (Espanha), Bermudas, Boston (EUA), Quebec (Canadá), 
Halifax (Canadá) e Le Havre (França). 
 
O facto de um dos maiores navegadores da História ter nascido em Sines foi um dos fatores 
decisivos que contribuiu para a decisão da escolha desta cidade para a realização de uma etapa 
da regata RDV Tall Ships 2017, promovida pela Sail Training International. 
 
O festival realizado em Sines, na cidade e nos terminais portuários (porto de recreio, porto de 
serviços e terminal multipurpose), envolveu a participação de cerca de 1000 tripulantes, que 
chegaram a Sines em duas dezenas de grandes veleiros com pavilhões de Itália, Vanuatu, França, 
Reino Unido, Noruega, Portugal, Espanha, Alemanha, Letónia, Finlândia e Holanda. 
 
Com uma estimativa de 100 mil visitantes, foi o maior evento náutico que Sines e o Alentejo já 
receberam e um dos maiores realizados em Portugal. 
 
O festival contribuiu para dinamizar a economia local, nomeadamente a restauração e a 
hotelaria, devido ao elevado número de visitantes e à presença dos tripulantes. 
 
O festival contribuiu também para reforçar a marca de Sines nacional e internacional como 
capital marítima com um forte património ligado ao mar – da Vasco da Gama à tradição 
piscatória – e um porto de referência em todos as vertentes da atividade portuária, incluindo 
também a de lazer. 
 
Imagens de alta resolução 
Entrega do prémio: http://www.sines.pt/uploads/document/file/7213/Sines_Tall_Ships_-
_Entrega_de_pr_mio_Turismo_do_Alentejo.jpg  
Sines Tall Ships Festival: http://www.sines.pt/uploads/document/file/7214/Sines_Tall_Ships_Festival.jpg  
 
 
 



- pg  2 de 2 -   
 

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

MUNICÍPIO DE SINES 
 
UDL-CI/PM/2018-05-09 
 
Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Desenvolvimento Local – Comunicação e 
Imagem pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665. 


