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NOTA À IMPRENSA 

 

SinesCat 2009 na Praia Vasco da Gama 
 

Os melhores praticantes nacionais de Catamarans competem em Sines entre 1 e 3 de 
Maio, no cenário da baía de Sines. 

 
Entre 1 e 3 de Maio de 2009, Sines recebe o SinesCat 2009, uma prova de catamarans de 

vela ligeira aberta a todas as classes e inserida no Circuito Nacional da modalidade.  

 

O formato da prova é uma combinação entre regatas de bóias na Praia Vasco da Gama, 

onde o evento está sedeado, e um raid entre Sines e São Torpes, prevendo-se a participação 

de 30 Catamarans e cerca de 100 pessoas, entre velejadores e organização.  

 

No dia 1 de Maio a regata decorre entre as 14h00 e as 17h00, ao passo que no dia 2 de Maio 

tem lugar o Raid Sines - São Torpes – Sines, entre as 12h00 e as 17h00. No último dia do 

evento, a 3 de Maio, a regata acontece entre as 12h00 e as 15h00, seguindo-se a cerimónia 

da entrega de prémios, a partir das 16h00. 

 

Sines foi o concelho escolhido para a realização da prova pelas excelentes condições 

naturais para a prática de desportos náuticos, pelos bons acessos e pela ligação histórica ao 

mar.  

 

Para Gustavo Quintela, responsável pela organização deste evento e director da Associação 

Portuguesa da Classe Hobie Cat (APCHC), trata-se de um evento de grande importância para 

Sines.  

 

“Ninguém vai ficar indiferente ao SinesCat pois a competição vai estabelecer uma 

cumplicidade muito agradável entre a população local e as equipas em prova. A esmagadora 

maioria dos participantes, que chegam de Norte a Sul do país, não conhecem a região e 

estou certo que no final deste evento Sines passará a ter mais 100 embaixadores pelo país 

inteiro. Se tudo correr como previsto e o vento ajudar, o SinesCat tornar-se-á um marco 

desportivo da região e poderá tornar-se, a muito breve prazo, numa prova com 

características Ibéricas ou até Europeias”, adianta Gustavo Quintela. 

 

O Sines Cat é organizado pela APCHC e conta com o alto patrocínio da REN – Redes 

Energéticas Nacionais e da Câmara Municipal de Sines, com os patrocínios da Galp Energia – 

Refinaria de Sines e Administração do Porto de Sines, e com os apoios da Caixa Geral de 

Depósitos, Salema Quintela, Loja Náutica e Clube Náutico de Sines.  

 

Mais informações no site oficial da prova, em www.sinescat.com 
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Notas à imprensa: 
 

1 – Contacto para declarações: Gustavo Quintela, organizador do SinesCat e director da 

Associação Portuguesa da Classe Hobie Cat | 937302908; 

 

2 - Durante os três dias do evento, o Sines Cat disponibiliza um Trimaran, cedido pela Loja 

Náutica, para que os jornalistas possam experimentar as emoções desta modalidade e  

 

 

acompanhar a prova no mar. Para o efeito, basta que manifestem o vosso interesse nos dias 

provas, junto da organização (Rita Quintela); 

 

 

 

Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 

www.sines.pt. 
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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). 

 


