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Tiago Leal e Ricardo Oliveira vencem SinesCat 2012
Tiago Leal e Ricardo Oliveira, em F18, venceram a edição 2012 do SinesCat, que se disputou na
cidade alentejana entre 28 e 29 de abril, e contou com a participação de cerca de 60 velejadores.
A prova, inserida no Catamaran Racing Circuit (CRC), o circuito nacional da modalidade, resultou
da combinação de um raid entre Sines e São Torpes e três regatas de boias barlavento/sotavento
ao largo da baía de Sines.
A dupla Tiago Leal/Ricardo Oliveira venceu na classificativa geral e na Classe F18. Rui Duarte
conquistou a primeira posição na Classe A e a dupla Joaquim da Silva/Carla Rubio venceu na
Classe Dart 18. Em HC 16, a vitória sorriu à dupla de velejadores Tiago Clara/Isabel Rebêlo.
Em 2012, o SinesCat voltou a apostar na realização de Speed Sailing Arenas na praia Vasco da
Gama, uma prova de velocidade onde os velejadores competiram lado a lado pela vitória final. A
dupla de velejadores Antonio Santos/Fernando Faneco venceu as Sailing arenas na Classe F18,
Tiago Clara/Isabel Rebêlo venceu na Classe HC 16 e Francisco Melo/António Jesuíno venceu na
Classe Dart 18.
No final do evento, Pedro Bica, diretor de prova do SinesCat, destacou o sucesso da regata.
“Apesar das condições climatéricas adversas que enfrentámos, conseguimos realizar quatro
regatas fantásticas ao longo da baía de Sines e várias sailing arenas, que puxam mais público
para assistir à regata. Sines é dos melhores locais no país para a prática da vela, pois tem uma
excelente base de praia, bons planos de água e bons ventos com características diferentes ao
longo da baía de Sines”.
Cármen Francisco, vereadora da Câmara Municipal de Sines, frisou a importância do evento na
promoção do concelho.“Sines tem condições naturais únicas para a prática de desportos
marítimos, devendo afirmar-se como um centro náutico por excelência, até pela sua relação
histórica com o mar. O SinesCat faz parte desta estratégia e em 2012 voltou a provar a sua
potencialidade na valorização deste ativo e na dinamização turística do município“.
O SinesCat contou 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.
-----SIDI/PDR/2012-05-02
Contato para declarações: Pedro Bica: Diretor de Prova SinesCat 2012 – 916227112



NIPC 502 563 010



LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES



+351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun-sines.pt



