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34ª Semana Internacional de Vela do Carnaval
ALGARVE CUP – GARVETUR
Álvaro Marinho e Nuno Barreto
Estrelas Maiores da Algarve Cup
O Team Seth.pt, liderado por Álvaro Marinho, Vice-Campeão do
Mundo de 470 e Campeão de Portugal de match racing, é um dos
candidatos ao triunfo na Algarve Cup – Garvetur, que amanhã tem
início em Vilamoura. A prova, integrada na 34ª Semana
Internacional de Vela do Carnaval, reúne oito tripulações de cinco
países, numa organização do CIMAV.
Marinho traz uma tripulação de luxo - em que está Nuno Barreto, o único
português a participar em regatas da Taça America - neste seu regresso
à competição em águas nacionais: “Vimos para ganhar mais
experiência. Esta é uma equipa renovada, com a mais valia do Nuno
Barreto, até para diversificar e alargar a 6 o número de tripulantes que
habitualmente navega comigo”, afirma.
Quanto aos adversários, o leme do Team Seth.pt, regressado
recentemente da Austrália onde conquistou a prata no mundial de 470,
confessa que ainda não teve tempo para pensar na prova algarvia:
“Ainda estou a recuperar do cansaço físico e psicológico e não houve
tempo para pensar neste campeonato. Penso que temos de ir por fases
e tentar chegar primeiro às meias finais”, sublinha.
Álvaro Marinho é presença habitual no Torneio de Carnaval e, desta
feita, vai fazer a estreia na Algarve Cup: “Preparámos muitas
campanhas olímpicas em Vilamoura. Adoro navegar aqui”, refere.

Lista de Participantes
Andrey Arbuzov – Rússia (15º Ranking Mundial)
Victor Lanier – França (24º R.M.)
Przemek Tarnacki – Polónia (47º R.M.)
Rui Bóia – Portugal (56º R.M.)
Álvaro Marinho – Portugal (64º R.M.)
Manu Weiller – Espanha (75º R.M.)
Nuno Ferreira – Portugal (209º R.M.)
Maria Ramires – Portugal (35ª R.M. Feminino)
Algarve Cup – GARVETUR
5ª Feira – 12:00 h
6ª Feira – 11:00 h
Sábado – 11:00 h
34ª Semana Internacional de Vela do Carnaval
A clássica da vela portuguesa foi, este ano, dividida em 3 provas
diferentes: Torneio Internacional de Vela do Carnaval (2 a 4 de
Fevereiro), Algarve Cup – GARVETUR (6 a 9 de Fevereiro) e Vilamoura
Cup (9 e 10 de Fevereiro).
Os senhores jornalistas estão convidados a acompanhar a prova a bordo
de um barco da organização, devendo estar na secretaria do CIMAV, uma
hora antes do início previsto das regatas.
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