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O mês de janeiro foi um mês

de muito movimento no

nosso Clube.

No fim de semana de 15 e 16

tivemos a organização da

Copa dos Reis com a

presença de 123 velejadores,

no fim de semana seguinte de

22 e 23 organizou-se a 4ª

jornada da Liga de Inverno

com a presença de 74

velejadores e, no final do

mês, dias 29 e 30, 

a 2ª PAR Norte da classe Optimist

com a presença de 39 embarcações.

Já tínhamos saudades de ver tanta

gente no CVA.

O que nos liga é o mar, desde 1944.
 

https://clubevelaatlantico.pt/
https://clubevelaatlantico.pt/jantar-do-vinil-12-nov-20h-cva/


CERTIFICADO

No fim de semana de
22 e 23 de janeiro
decorreu a 4ª Jornada
da Liga de Inverno.
Tivemos a presença de  
74 velejadores entre
vela cruzeiro e vela
ligeira.    

O CVA obteve a
certificação Gold para a
Escola de Vela 2022.
Esta distinção vem no
sentido do trabalho que
vem sendo
desenvolvido aos longo
dos últimos anos.
Destacamos a equipa de
treinadores do Clube
que tem sido excecional
quer na relação com os
alunos quer
tecnicamente.

O que nos liga é o mar, desde 1944.
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ESCOLA VELA
GOLD

TROFÉU

KOMATSU
CIMERTEX

COPA
DOS REIS

Nos dias 15 e 16 de
janeiro o CVA
organizou a grande
prova da Copa dos
Reis.
Foi um fim de
semana excelente
para velejar e
tivemos a presença
de 123 velejadores
nas mais variadas
classes de vela ligeira
e vela cruzeiro.
Agradecemos a
presença de todos os
velejadores que
tornaram este fim de
semana memorável.

https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/203/


FORMAÇÃO
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Gostaríamos de
agradecer a presença de
todos neste fim de
semana incrível de vela. CVA

INTERNA

No dia 4 de fevereiro a
Marina de Leixões
proporcionou uma
formação de 8h a alguns
colaboradores do CVA
com o tema Segurança
no Manuseamento de
Gruas Marítimas.
Gostaríamos de
agradecer esta
oportunidade.

A 5ª  e última Jornada
da Liga de Inverno
será realizada no fim
de semana de 19 e 27
de março com a
entrega de prémios
aos vencedores de
cada classe.
Podem ver todos os
resultados, fotografias
e informações sobre
esta liga aqui:
https://clubevelaatlan
tico.pt/event/liga-de-
inverno-trofeu-
cimertex-komatsu-5a-
e-ultima-jornada/    

CLUBE
CORRESPONDENTE

Informamos todos os
sócios CVA de que
existe uma parceria
com o Clube Náutico de
Luanda, com partilha de
várias vantagens.
Poderão consultar toda
a informação neste link:
http://www.cnl.co.ao/ 

https://clubevelaatlantico.pt/event/liga-de-inverno-trofeu-cimertex-komatsu-5a-e-ultima-jornada/
https://clubevelaatlantico.pt/event/liga-de-inverno-trofeu-cimertex-komatsu-5a-e-ultima-jornada/
http://www.cnl.co.ao/


Gostaríamos de
solicitar a todos os
sócios que tiverem
interesse, o envio de
registos fotográficos
ou notícias de sócios
e velejadores para
podermos expor no
CVA.
Quem tiver interesse
poderá deixar na
secretaria do Clube
ou mesmo enviar
por e-mail para
manuela.costa@club
evelaatlantico.pt 

O que nos liga é o mar, desde 1944.
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KIT 
NOVO SÓCIO

A partir de 1 janeiro de
2022 passará a ser
entregue a cada NOVO
sócio sénior do CVA
um kit de boas vindas
composto por:
. 1 livro 75 anos CVA
. 1 boné (senhoras) ou 1
gravata (senhores)
. 1 pin 75 anos ou CVA
. 1 autocolante CVA
para barco



MOTOR

ALUGUER 

Relembramos os nossos
sócios que o CVA tem à
disposição 2 salas multi
usos que podem ser
alugadas aos sócios ou
amigos de sócios, de 2ª a
domingo. Ambas as
salas têm mobiliário
com mesas e cadeiras e
uma inclusive tem um
projetor.
Para mais informações
sobre a disponibilidade
de aluguer destas salas,
contacte a secretaria do
clube.

O que nos liga é o mar, desde 1944.
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DE SALAS

MANASSAS
LANCHA ZÉ

Informamos todos os
sócios de que o CVA
comprou em
fevereiro um novo
motor de 100cv para
a lancha Zé Manassas
e fez uma revisão
completa na
embarcação. Foi um
investimento
necessário e uma vez
que a lancha já não
correspondia às
necessidades do
clube.

@hlittlebox

@hlittlebox

https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/203/


MERCHANDISING CVA

Já comprou o seu equipamento do CVA?
Faça-nos uma visita!

SOFTSHELL = 35€ SWEAT= 22.50€ BONÉ = 15€

 T-SHIRT = 10€ PÓLO ADULTO = 20€ | PÓLO CRIANÇA = 18€

 CALÇÃO = 32.50€ LIVRO 75 ANOS = 26.50€ 
GRAVATA = 25€

O que nos liga é o mar, desde 1944.
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 PIN PRATA = 35€



RESULTADOS
DESPORTIVOS CVA

Pedimos aos nossos sócios que nos enviem, sempre que o
desejem, as suas fotografias e classificações para podermos

partilhar e publicar nos meios de comunicação do Clube.

O que nos liga é o mar, desde 1944.
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No fim de semana de 15 e 16 de janeiro o CVA organizou esta
prova da Copa dos Reis e teve dois dias incríveis de vela.
No total contamos com a presença de 123 velejadores e
gostaríamos de agradecer a presença de todos.
Classificações finais: https://proregatta.com/.../clube-de-
vela.../events/207/.

COPA DOS REIS | 15 e 16 de janeiro | Clube de Vela
Atlântico

Hoje, dia 22/01 decorreu a 4ª Jornada desta Liga de Inverno com a
presença de 10 embarcações de vela cruzeiro.
Gostaríamos de agradecer a presença de todos.
Classificações: https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-
atlantico/events/203/
Amanhã será a vez da vela ligeira.

Liga de Inverno – Troféu Cimertex-Komatsu | Vela
Cruzeiro | 22/01 | Clube de Vela Atlântico

Mais um dia magnífico de vela!
Decorreu hoje, dia 23/01, a 4ª Jornada desta Liga de Inverno na
classe Vela Ligeira com a presença de 32 velejadores. Gostaríamos
de agradecer a presença de todos.
Classificações de hoje já disponíveis:
https://proregatta.com/…/clube-de-vela…/events/203/.

Liga de Inverno – Troféu Cimertex-Komatsu | Vela
Ligeira | 23/01 | Clube de Vela Atlântico

https://proregatta.com/.../clube-de-vela.../events/207/?fbclid=IwAR2SjJGs0ZKno4O5O8JsXB66weGY2ZIHsO3n1OeqJsVy-F9TWloBUte_4dM
https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/203/
https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/203/?fbclid=IwAR1KMlvO-F5zqOyXfep5i2anhcxhoOtEBhLtFhR8arAAPJb1fGNCxWw0ylY


O que nos liga é o mar, desde 1944.
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Agradecemos a presença dos 39 velejadores de vários clubes de
Vela do país e que estiveram presentes nesta prova organizada
pelo Clube de Vela Atlântico.
Já estão disponíveis as classificações finais desta
prova:https://proregatta.com/…/clube-de-vela…/events/210/.

2ª PAR Norte Optimist | 29 e 30 de Janeiro | Clube
de Vela Atlântico

No fim de semana de 5 e 6 de fevereiro, Tomás Pires de Lima e
Mafalda Pires de Lima, velejadores e sócios do Clube de Vela
Atlântico estiveram presentes em mais uma prova.
O Tomás conseguiu um espetacular 3° lugar e a Mafalda um
excelente 5° lugar.
Aqui ficam algumas palavras dos atletas:
“Neste campeonato esteve presente a seleção russa que
apresentou um grande nível. Foi bom fazer esta regata para
perceber como estamos e o que devemos melhorar antes da
próxima competição.”

I Circuito do Campeonato do Algarve Foil 2022 |
Clube Naval da Fuzeta | 5 e 6 de fevereiro

Mais um sábado em Baiona com a presença de sócios e
velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Aqui fica a notícia sobre a regata de 5 de Fevereiro:
https://www.mrcyb.es/de-la-gandara-lidera-la-liga-de…/.

Liga de Inverno J80 | Baiona | 5 de Fevereiro

Neste sábado, dia 12-02, tivemos a presença de sócios e
velejadores do Clube de Vela Atlântico em Sanxenxo para mais
uma regata.
A embarcação Javitudo de Pedro Barbosa/Sérgio Castel-Branco
conseguiram um honroso 3º lugar na classe ORC 3.
Parabéns pela vossa prestação.
Podem consultar a notícia da regata aqui:
https://www.desmarque.es/la-flota-de-la-regata-interclubes-
brilla-en-su-estreno-en-la-ria-de-pontevedra/?fbclid=IwAR1CI-
XSue8zZm11DYrfduJpBYdCWmasHWueZyF3PehOIenhS8fNKbM
ZOCo 

8ª Regata Interclubes – Ría de Pontevedra | 12 de
fevereiro | Real Club Náutico de Sanxenxo

https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/210/?fbclid=IwAR1xlHp8TuSVqrDNUQmYa53NMHQ7rcGarhTfumhVjU7SivvdPwFrKT2mA7A
https://www.facebook.com/tomaspiresdelima/?__cft__[0]=AZX7Tcz-a2JV3WH07-3yc5_MUN2cnJtf_tuvRWIjOpOvKbYpGrTfsaNDmIBgBgGJcqE605xdPvzgEfrWSln_xbewcp5nprvTu4t4U1d52J6vHhwLdoi0veVw3bPKD1guOfevl60pYEe8FVv594ZdrgDFiXQ69ViTG4dUNF9FOtrURyDmBEIsT-sP1bbtkSj6zrw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mafaldapl/?__cft__[0]=AZX7Tcz-a2JV3WH07-3yc5_MUN2cnJtf_tuvRWIjOpOvKbYpGrTfsaNDmIBgBgGJcqE605xdPvzgEfrWSln_xbewcp5nprvTu4t4U1d52J6vHhwLdoi0veVw3bPKD1guOfevl60pYEe8FVv594ZdrgDFiXQ69ViTG4dUNF9FOtrURyDmBEIsT-sP1bbtkSj6zrw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZX7Tcz-a2JV3WH07-3yc5_MUN2cnJtf_tuvRWIjOpOvKbYpGrTfsaNDmIBgBgGJcqE605xdPvzgEfrWSln_xbewcp5nprvTu4t4U1d52J6vHhwLdoi0veVw3bPKD1guOfevl60pYEe8FVv594ZdrgDFiXQ69ViTG4dUNF9FOtrURyDmBEIsT-sP1bbtkSj6zrw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZXH1NSl3a96IxA2-v0ABmxTldEfhVbnS_GvQ8pO7kFLSrNCETWQs_byUU-zWWpg9b6LGpZ45UQcKb92YeeCNF3tIiIWCs8ZJ44p4_ORdp83m1HFZKVsHk8YAR0My9Jtgq7u5oPZK_YJ1U_RJ3q0Np6RKQuFpNNGm5rnUBbEfkzfGJklnmocwU1Y1u5oyEISWvg&__tn__=kK-R
https://www.mrcyb.es/de-la-gandara-lidera-la-liga-de-invierno-baitra-j80/?fbclid=IwAR2rR_aCNjFc1WJASDbbHM7JYVar5W8MJSUjStnPPhodpyftllgMBtWfXsI
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZWx6kB8k0lbMSjeFAjSs4uqI5yyRmJ4HmINkas4Ua_yOwWMLpgprpdVcJ_sNzoh4YN7EZlr6m91pF_o-u0MEb4g6EIKNYlTsaEQDNfg6tXztG6BywPs4PG0D-gOtndzcRIc_MQTMYGfKUK3wg-tcvvU8_CjTYO38LpkbFNcboPDIebIVsUN5YT5G9PHjnxgf5I&__tn__=kK-R
https://www.desmarque.es/la-flota-de-la-regata-interclubes-brilla-en-su-estreno-en-la-ria-de-pontevedra/?fbclid=IwAR1CI-XSue8zZm11DYrfduJpBYdCWmasHWueZyF3PehOIenhS8fNKbMZOCo
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Que fim de semana incrível para todos os nossos velejadores
participantes nesta prova importante.
Parabéns a todos pela vossa prestação 
Especial destaque na divisão Competição para Manuel Pires de
Lima que ficou em 1° lugar .
Na divisão Iniciados especial destaque para para os 3 primeiros
classificados que foram todos do CVA. Luísa Soares, João Lau
Valente, Madalena Leite.
Uma nota importante para os treinadores Miguel Santos e Afonso
Albuquerque que muito se têm dedicado aos velejadores e estão a
fazer um trabalho extraordinário.
Vamos equipa!
Parabéns CVCN - CLUBE DE VELA COSTA NOVA pela organização
e receção de todos os velejadores.

3ª PAR Norte Optimist | Clube de Vela Costa Nova
| 12 e 13 de fevereiro

Nos dias 14 e 15 de Fevereiro tivemos a presença de Mafalda Pires
de Lima, sócia e velejadora do CVA, nesta grande prova.
A Mafalda e a sua tripulação arrecadaram um excelente 3° lugar.
Parabéns!
Em seguida podem ver toda a notícia sobre o evento:
https://www.facebook.com/Federacaoportuguesadevela/posts/10
158016731401157

J70 Cup | 14 e 15 de Fevereiro | Vilamoura

Decorreu este sábado esta regata com a presenças de sócios e
velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Classificação: 13º Mondo – Bernardo Macedo e Paulo Machado
Parabéns pela vossa prestação.
Podem consultar as classificações gerais aqui:
https://regatas.mrcyb.es/…/results/liga-invierno-j80-2022.
Notícia completa sobre a regata aqui: https://www.mrcyb.es/el-
okofen-afianza-su-liderato-en…/….

Liga de Inverno J80 | 19 de fevereiro | Baiona

https://www.facebook.com/clubevelacostanova/?__cft__[0]=AZWQTp02zYHSG9v_VrRhEzU0KavCE30Ft-OYVJDfW_r27A0vjDehGaxOnD017P1CPn2pW3_lZd7foRv15n6PZhTHGUvFFLJyW1jtjX_gXe0XVG4D0R2U3uuFf8_-woMHUkSamxorFU4YUnG2roiQwnIAkGvClVybwT1WFNc7XWtLt8eY1Dmc__mygGFSgtfEAI8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mafaldapl/?__cft__[0]=AZXwgp9MmeKWtA3aIIFj7gdyVb4EJriG9BgxrD60LIP2tIRkTm9BF7461ti23lE_PSRqNhsw7DxLamRIGRGkIY_Mvuu1XW8aRWSmPy0_nqIG6UbXv4Q58_vx6gA2RTf2tQ2fRVVBAsiMCKyxaXzlYQTQoZ4GeSth0oyD_0NXIdGIrsR7dB-PkK5bG2Q538DhVV0vPNrntZ9qS4zX_Ou2jlPEpRivzciT4Iu2Qtg53rqYZg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Federacaoportuguesadevela/posts/10158016731401157
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZWk1b1vyj2iLYzkEpABWssy2orMB0CT9H_SRaZF0lKQgtLfoQ-VYtVpKpecGH6ySg3u5OLBS9QndJFItiaXe9sMPjW7BBFUtfL49RNc9R6uFR_9lBe9bgpc7PEuHrpzYOSAAuU-_mcYgVCyHvzUfzjcpOELUta7YVZELH92qh4oxS9312BApVXsQLuEwvyr3Zc&__tn__=kK-R
https://regatas.mrcyb.es/regatta/results/liga-invierno-j80-2022?fbclid=IwAR1bA3t9VHplBY6DAMwzLLub4aGj4snvWyJPnXn5sh-Sgg3E-ham4Y6MxkM
https://www.mrcyb.es/el-okofen-afianza-su-liderato-en-la-liga-de-invierno-baitra-j80/?fbclid=IwAR1YBriqUmN9orR6WkZ1rcpFO_CrNijwmF_RH96hGsqVKQHgh8kBCbmKCPU
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Este fim de semana estiveram em prova vários sócios e
velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Parabéns a todos pela vossa prestação.
Classificações finais:
6° Hellonext/Creation com Mafalda Pires de Lima na tripulação.
9° Another Affair com Tiago Morais, Miguel Oliveira e Francisco
Oliveira.
13° Guto com Pedro Nieto, Francisco Nieto e Tiago Marcelino.
19° Bravo com Paulo Palha, André Gonçalves, António Barros e
Carlota Gala.

4th Cascais SB20 Winter Series | 19 e 20 de
fevereiro | Clube Naval de Cascais

Já saíram as classificações finais desta grande prova de Vela
organizada pelo CIMAV Vilamoura.
Podem ver todas as classes aqui:
https://vilamourasailing.sailti.com/…/race-enquiryresults
Parabéns CIMAV Vilamoura pela organização e parabéns pela
participação de todos os velejadores e sócios do CVA que este fim
de semana de Carnaval se deslocaram ao Algarve.
Podem ver as fotos do 3° dia aqui:
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=343818881087952&id=100063795272151.

48º Torneio Internacional de Vela do Carnaval | 26,
27 e 28 de fevereiro | Vilamoura

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZXT6CW8Rt-DNj2eWLlnHhDQM7f6HJ-PauW8ebC6ahJ55cZoyFcRnKQZSaILB5nEuxu4VNC15pvKliiXU4srFX2Wm8UZ4QV9erBrOP-GFF8cQnci6mEyuOQCOdAhcCsPfLvILlUzXxrUpZvogO4jIqFCSM2YtZQvLHwbQJpK2N2hrKoChvbB69mAGGKRnhHBzvo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CIMAV.Clube.Internacional.Marina.Vilamoura?__cft__[0]=AZUMc1eAVBnOJfpG5WB3NfOYh40qtHuKBSfcH3dvOa-oSi7T1KNv1IvYXX6_BPw4lvweaJrKCS5HO9MfdeV2vBo2rPPJXFZGdmBzYrABYZas2Q_teDU0icYfNZGFNl0UFD3Slf1MuiOTZRMLWv72rmiMIxzdJn62LHeVylVNw2eAvlz-9Rkov6BMM6W_60zd3vM&__tn__=-]K-R
https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/48TIVC-en/menuaction/race-enquiryresults?fbclid=IwAR37Qa1Cj0GTlE5qNYRmO6IgSy1GOQJ1h9hVE-NRjZgvI5qHLUR8Vou9Rcg
https://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/48TIVC-en/menuaction/race-enquiryresults?fbclid=IwAR37Qa1Cj0GTlE5qNYRmO6IgSy1GOQJ1h9hVE-NRjZgvI5qHLUR8Vou9Rcg
https://www.facebook.com/CIMAV.Clube.Internacional.Marina.Vilamoura/posts/343818881087952?__cft__[0]=AZUMc1eAVBnOJfpG5WB3NfOYh40qtHuKBSfcH3dvOa-oSi7T1KNv1IvYXX6_BPw4lvweaJrKCS5HO9MfdeV2vBo2rPPJXFZGdmBzYrABYZas2Q_teDU0icYfNZGFNl0UFD3Slf1MuiOTZRMLWv72rmiMIxzdJn62LHeVylVNw2eAvlz-9Rkov6BMM6W_60zd3vM&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/CIMAV.Clube.Internacional.Marina.Vilamoura/posts/343818881087952?__cft__[0]=AZUMc1eAVBnOJfpG5WB3NfOYh40qtHuKBSfcH3dvOa-oSi7T1KNv1IvYXX6_BPw4lvweaJrKCS5HO9MfdeV2vBo2rPPJXFZGdmBzYrABYZas2Q_teDU0icYfNZGFNl0UFD3Slf1MuiOTZRMLWv72rmiMIxzdJn62LHeVylVNw2eAvlz-9Rkov6BMM6W_60zd3vM&__tn__=-UK-R


 Avenida da Liberdade s/nº, 4450-718, Leça da Palmeira, Matosinhos
Telf. 919 758 911 | e-mail. mail@clubevelaatlantico.pt

clubevelaatlantico

clubevelaatlantico

clubevelaatlantico

+351 919 758 911

Parceiros

https://clubevelaatlantico.pt/
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico
https://www.instagram.com/clubevelaatlantico/
https://www.linkedin.com/company/clubevelaatlantico/
https://cimertex.pt/
https://www.milaneza.pt/
http://velaspl.pt/
https://www.cm-matosinhos.pt/
https://www.cm-porto.pt/

