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NOTA À IMPRENSA

Sines na corrida pelo acolhimento de Regata de
Grandes Veleiros em 2017
Com vista à candidatura de Sines ao acolhimento da Regata de Grandes Veleiros que, partindo
da Europa, vai celebrar os 150 anos da Confederação do Canadá em 2017, a cidade recebeu no
dia 14 de maio uma delegação da Associação Portuguesa para o Treino de Vela e da Sail Training
International (STI).
A STI, organizadora dos festivais Tall Ships Races (TSR), cujo representante nacional é a Aporvela,
organiza estes festivais pelo mundo, congregando navios, tripulações e portos, sendo que o
último que se realizou em Portugal aconteceu em julho de 2012, em Lisboa.
A paisagem natural, as condições de acolhimento para os navios, tripulações e público e a
vontade demonstrada pelas entidades contactadas - Câmara Municipal, Autoridade Portuária e
Autoridade Marítima - foram considerados pontos muito fortes desta candidatura que passou já
o seu primeiro teste.
Em Sines, a delegação visitou o Porto de Sines e foi recebida no Centro de Artes, onde se reuniu
com as autoridades locais e aprofundou o seu conhecimento sobre o potencial marítimo da
cidade, a boa relação existente entre autarquia e administração portuária e as obras do
Programa de Regeneração Urbana na requalificação da frente marítima.
A delegação da STI, chefiada pelo presidente do comité das TSR, o britânico Paul Bishop, que já
tinha estado envolvido no evento de Lisboa, ficou particularmente agradada com o facto de se
poder iniciar uma regata oceânica na terra que viu nascer Vasco da Gama.
Vai agora iniciar-se o processo de atribuição de responsabilidades e tarefas entre as potenciais
entidades envolvidas e a Aporvela, que venceu recentemente o troféu de Melhor Organização
de Festivais de Grandes Veleiros de 2012 pelo seu trabalho em Lisboa.
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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).


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



