Porto de Recreio de Sines
SOBRE

Na costa sul, a ampla e abrigada enseada de Sines é enquadrada pela vila que o castelo medieval domina do alto.
O Porto de Recreio, situado junto da pequena praia Vasco da Gama, tem uma lotação de 230 postos de amarração.
Além das facilidades habituais (posto de receção , fornecimento de água e energia elétrica , telefone público e
receção de lixos), o porto de Sines dispõe de vigilância permanente, balneários, informações meteorológicas,
receção de óleos usados e pagamentos por sistema Multibanco.
O centro histórico da vila de Sines merece uma visita. Além do castelo, em cuja torre de menagem funciona um
pequeno Museu de História Natural, destaca-se o antigo Paço do Alcaide-Mor, onde no séc. XV terá nascido Vasco da
Gama, grande navegador português que primeiro abriu o caminho marítimo para a Índia, a igreja matriz e a Ermida
de Nossa Senhora das Salvas, mandada reconstruir pelo próprio Vasco da Gama no séc. XVI.
A sul de Sines, as belas praias que se estendem de São Torpes até à ilha do Pessegueiro, são um convite indeclinável
para quem gosta de sol e areia dourada.
Contactos
Administração do Porto de Sines - Apartado 16 7520-953 SINES
+351 269 860 612
Telefone:
+351 269 860 714
Fax:
E-mail:

portoderecreio@portodesines.pt

Website:

http://www.portodesines.pt

Caraterísticas e Serviços
Radio
Informação de marés
Tem faróis de orientação
Posto de abastecimento de combustível
Tem fornecimento de água
Tem fornecimento de energia
Rampa de acesso à água
Reparação de motor
Reparação de casco
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Reparação de velas
Lojas
Número de amarrações permanentes: 230
Calado máximo nas amarrações para as embarcações: 4 m
Comprimento máximo nas amarrações para as embarcações: 25 m
Frequência: VHF 156.450
Tipo de marina: oceanica
Bandeira Azul
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