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NOTA À IMPRENSA

SinesCat 2012 junta elite dos Catamarãs
Entre 28 e 29 de abril, Sines recebe a edição 2012 do SinesCat, a maior prova de vela em
Catamaran de Portugal, inserida no Catamaran Racing Circuit (CRC), o circuito nacional da
modalidade. O evento acontece na Praia Vasco da Gama, onde a prova está sedeada, e em São
Torpes, prevendo-se a participação de cerca de 100 velejadores nacionais e estrangeiros.
A prova tem início no dia 28 de abril, pelas 13h00, com um raid entre Sines e São Torpes, cuja
partida e chegada é feita na praia Vasco da Gama. A partir das 15h00, realizam-se as “Speed
Sailing Arenas” na praia Vasco da Gama, um formato onde os velejadores competem lado a lado
pela vitória final, permitindo ao espectador seguir bem de perto as emoções da modalidade.
O SinesCat prossegue no dia 29 de abril, a partir das 11h00, com a realização de regatas de boias
na baía de Sines. Pelas 16h00, realiza-se a cerimónia de entrega de prémios na praia Vasco da
Gama.
Depois de receber a prova nos últimos três anos, Sines volta ser o concelho escolhido para a
realização de uma etapa do CRC no Alentejo, dadas as excelentes condições naturais para a
prática de desportos náuticos, os bons acessos e a ligação histórica ao mar.
Cármen Francisco, Vereadora do Turismo na Câmara Municipal de Sines, considera o evento de
grande importância para a estratégia de promoção do concelho. “Pela relevância dos desportos
de mar para a imagem de Sines enquanto destino turístico, designadamente pela importância do
produto “turismo ativo” na estratégia de promoção das marcas “Costa Alentejana” e “Alentejo”,
bem como a de dinamização dos estabelecimentos turísticos em época baixa, combatendo a
sazonalidade, a autarquia de Sines volta a associar-se ao SinesCat em 2012, fazendo votos para
que o evento seja, mais uma vez, um sucesso”.
Pedro Bica, Diretor de prova do SinesCat 2012, destaca o potencial dos depostos marítimos na
revitalização da economia. “O turismo náutico é crucial para o desenvolvimento do nosso País, e
eventos como este, que colocam o nosso País na rota dos turistas, ainda que por motivos
desportivos, são muito importantes para o desenvolvimento das atividades locais, ainda mais
numa altura em que existe um enorme apelo ao "Mar" e a toda a economia que gira à sua
volta”.
O SinesCat conta com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Sines e Galp Energia - Refinaria
de Sines, e com os apoios da Administração do Porto de Sines, Caixa Geral de Depósitos, Hotel
Sinerama, Salema Quintela SGPS, Loja Náutica, Capitania de Sines, Resgate - Associação de
Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano e Clube Náutico de Sines.
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