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O mês de maio ficou marcado
com a organização da 2ª PAN
da classe 420 no CVA.
Decorreu nos dias 14 e 15 de
maio e contamos com a
presença de 48 velejadores de
todo o país.
Queremos agradecer a
presença de todos e
esperamos ver-vos em breve.
Ainda em maio o CVA marcou
presença no Dia da Escola Azul
a convite da Escola Secundária
João Gonçalves Zarco em
Matosinhos. Estivemos
presentes no mar com um
barco da classe Optimist.

O CVA continua a realizar o projeto do
IPDJ com a oferta de vários batismos
gratuitos a crianças de várias escolas
públicas.

O que nos liga é o mar, desde 1944.
 

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


2ª PAN Classe

O Clube continua a
implementar o projeto
do IPDJ - Vela
Atlântico para Todos,
à semana, com
batismos gratuitos
para vários alunos de
escolas públicas de
Matosinhos e só no
mês de maio e junho
conseguiu fazer 233
batismos.

Dias 14 e 15 de maio
decorreu a 2ª PAN da
Classe 420 organizada
pelo CVA.
Contamos com a
presença de 24
embarcações e 48
velejadores. 
No primeiro dia de
prova conseguimos
fazer 2 regatas e no
segundo 3.
Foram 2 dias intensos
de vela e gostaríamos
de agradecer a todos a
presença.
Podem ver as
classificações finais e
fotografias neste link:
https://clubevelaatlant
ico.pt/2a-pan-classe-
420-14-e-15-de-maio-
clube-de-vela-
atlantico/ 
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420

No dia 19 de maio, o
CVA foi convidado
pela Escola
Secundária João
Gonçalves Zarco para
representar a
modalidade da vela
em frente à praia de
Matosinhos, uma
ação em meio
aquático concertada
também com o
Instituto de Socorros
a Náufragos. O clube
aceitou o convite e
fez-se representar
com uma
embarcação da classe
Optimist.

Batismos IPDJ

https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/203/
https://clubevelaatlantico.pt/2a-pan-classe-420-14-e-15-de-maio-clube-de-vela-atlantico/
https://clubevelaatlantico.pt/2a-pan-classe-420-14-e-15-de-maio-clube-de-vela-atlantico/


ALUGUER ESTÁGIO
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CLASSE SNIPE

No fim de semana de 14
e 15 de maio decorreu
um estágio da classe
Snipe.
Foram dois dias de
muita aprendizagem.
O CVA cedeu
gentilmente as suas
instalações para a
realização deste estágio.
Obrigado pelo
preferência.

O clube tem à
disposição de todos os
sócios e não sócios o
aluguer de
embarcações a motor
ou à vela. 
Faça um passeio em
família ou com amigos
e contemple toda a
beleza costeira que a
nossa cidade tem para
oferecer.
Mais informações
sobre preços de
aluguer, na secretaria
do clube.

NOVA
PARCERIA

Relembramos todos os sócios de que o CVA
fechou em maio uma parceria com o Espaço
Atlântico, em que sócios e alunos têm benefícios
em vários serviços desta instituição. O protocolo
de parceria está na secretaria do clube e
disponível para consulta.

EMBARCAÇÕES



MERCHANDISING CVA

Equipamentos personalizados do CVA
Disponíveis na secretaria do Clube.

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€  GARRAFA = 10€



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 passado fim de semana tivemos em participação nesta prova
vários sócios e velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Aqui ficam as classificações finais:
4th AP Hotels Diogo Costa fez parte da tripulação
9th T LEVEL.PT Tomás Pires de Lima fez parte da tripulação
11th Bravo | CVA | Paulo Palha, Antonio Barros, Carlota Gala,
Manuel Fortunato
14th HELLONEXT/Creation 3581 Mafalda Pires de Lima fez parte
da tripulação
15th Old Spice | CVA | Tomás Aires Pereira, Filipe Aguilar
Machado, Pedro Borges de Araújo.
Parabéns a todos pela vossa prestação.

Cascais SB20 Grand Slam | 7 e 8 de maio | Clube
Naval de Cascais

Já estão disponíveis as classificações finais desta grande prova
organizada pelo CVA.
Podem consultar tudo no link seguinte.
https://proregatta.com/events/216/.
Queremos agradecer a presença de todos os 48 velejadores e seus
treinadores.
Parabéns a todos os participantes e aos vencedores dos vários
escalões.

2ª PAN Classe 420 | 14 e 15 de maio | Clube de Vela
Atlântico

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZVY-_QvqdzhVt9GgD9lk4vWObUzILw-lIAvgNxoPtol-e6h7kz51Ded0Mgre3nO9ElepRdPUrOClpCnONu9mafueFDTAHGtC4Nadwkm2N4kT_TC1ySVHPGxhcfxvQ54cKrYRoZDmaIHUoZHq1eK27TNXWi1EedSbnMwxI3z5nmS76L7drUuolWOFxrNwb-X_tg&__tn__=kK-R
https://proregatta.com/events/216/?fbclid=IwAR2deWO_3qpr_JVnazNVRWHGdF-rcDjmgm8low7LNoCFfpK0H0cmjq81n94
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Decorreu no sábado passado na Póvoa de Varzim, a Regata de
Solitários, organizada pelo Clube Naval Povoense.
O Clube de Vela Atlântico teve a participação do sócio Alex
Himmel que obteve o brilhante 3° lugar.
Parabéns a todos os participantes.
Classificações finais:
3.º Heaven – Alex Himmel – Clube de Vela Atlântico.
Fotografias do evento disponíveis em Clube Naval Povoense –
Vela.

Regata de Solitários Cruzeiros 2022 | 14 de maio |
Clube Naval Povoense

Decorreu ontem, dia 21 de maio, uma regata solidária pela
Ucrânia, organizada pelo Yate Clube do Porto e com a
participação de vários sócios e velejadores do CVA.
Parabéns ao YCP pela iniciativa na organização desta regata.
Queremos igualmente parabenizar todos os participantes, mas
em especial os vencedores de cada uma das classes.
Aqui ficam as classificações finais do CVA:
ANR 2 | 1º Bretoa – António Pires de Lima
                 2º Hanseolítco – com tripulação do CVA
ANR3 | 3º Defender – Nuno Vasconcelos Porto
Platu 25 | 1º Gaivina – Luis Cadeco.

Regata Solidária pela Ucrânia| 21 de maio | Yate
Clube do Porto

Terminou ontem a 2ª PAN em Almada com a presença de 7
velejadores do CVA.
Parabéns a todos pela vossa prestação e parabéns também aos
vencedores desta prova.
Aqui ficam as classificações finais:
22º POR 2601 | Manuel PIRES DE LIMA
44º POR 2761 | António BALDAQUE DA SILVA
51º POR 2583 | João TALONE
56º POR 2728 | Gustavo CAMPOS
69º POR 2383 | João RIBEIRO
74º POR 2616 | Francisco PEDROSA
75º POR 2610 | Miguel VELEZ
76º POR 2545 | Vasco OLIVEIRA

Taça de Portugal da Classe Optimist, 2ª PAN | 20 a
22 de maio | CNOCA

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZXNXOxMc3z0Lc3l3_gXHJ5jFS1aitztjnShUSNyqX7UKMj6ljvMvLP7VRoOHuoBeSmIdGJyUDVSeRJ_uZhRulBjJ0jG16cGxzyaAdAdiJtvPqAwhUKwNHxiWyTHS2TsPmRNG6A3IW-P6CSRPdnwBnCqAFh_jCDEFtqg44bDgjLYnwBxemzqEox_xwuqMAN1a9Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubenavalpovoensevela/?__cft__[0]=AZXNXOxMc3z0Lc3l3_gXHJ5jFS1aitztjnShUSNyqX7UKMj6ljvMvLP7VRoOHuoBeSmIdGJyUDVSeRJ_uZhRulBjJ0jG16cGxzyaAdAdiJtvPqAwhUKwNHxiWyTHS2TsPmRNG6A3IW-P6CSRPdnwBnCqAFh_jCDEFtqg44bDgjLYnwBxemzqEox_xwuqMAN1a9Q&__tn__=kK-R
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No passado fim de semana tivemos nesta importante prova vários
sócios e velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Parabéns a todos pela vossa prestação e parabéns aos vencedores.
Aqui ficam as classificações finais:
11° Luís Pessanha e Diogo Machado
13° Pedro Roquete e Diogo Talone
18° João Castro e Tomás Castro
19° Miguel Pessanha e Tiago Leal
Queremos também parabenizar o sócio do CVA Francisco Maia
pelo 2° lugar alcançado e com isso tornou-se Vice Campeão
Nacional de Snipe.

Campeonato Nacional de Snipe | 20 a 22 de maio |
Clube Náutico Tavira

No passado fim de semana Mafalda Pires de Lima e Tomás Pires
de Lima estiveram presentes em Portimão para mais uma prova
de Kiteboard Foil.
Parabéns pelos fantásticos resultados Classificações finais:
Tomás Pires de Lima
Mafalda Pires de Lima
Aqui ficam algumas palavras dos velejadores:
“Estivemos em Portimão a participar no Campeonato do Algarve
Foil, na classe Fórmula Kite.
As condições foram boas e permitiram a realização de bastantes
regatas com pouco vento ao longo dos 2 dias. Foi um fim-de-
semana divertido!”

Campeonato do Algarve Foil | 28 e 29 de maio |
Portimão

No passado fim de semana, o Clube de Vela Atlântico teve a
participação do sócio e velejador Henrique Costa e Silva nesta
prova na Suíça.
Contou com 66 barcos e foram realizadas 8 regatas.
Classificações finais:
64º Henrique Costa e Silva
Podem consultar todas as classificações aqui:
https://tyc.ch/regatta/
Para verem as fotografias do evento, cliquem no link:
https://photos.google.com/…/AF1QipOVN5hGs4WiTqBeIVXhaH5
…

Campeonato da Suíça da classe FINN | 25 a 29 de
maio | Thunersee-Yachtclub

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZUd6ScmuBzCmm3E1uM8br0k7lK3J13u_Ov2EHGeCmmZa86A28tZk02BZJv3tMFQuhM2bv_wbuBrOmP3gFnGHP8RurrqazjbFsc-b4YpRSB_QOsn-s-9K-RoCburxooe1kYyKFOxW8TPU3mLE3qDQFqZwv-6YEqAAmkUU3DQIgewQ2-kZjIe3NqQgL61-yAwP14&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mafaldapl/?__cft__[0]=AZU-4cXmJVRHgLUPTN5J_9n4tzvCqXa1J_JMN9reWHZDrkW-qcGEpPn_0F9ylAia57wHkIuTxi-ELpzzYKNTUaARuWkqEdsriJe9-tg3KWJXccx3GdgxLAh7CCZW6lX_4nEiUheulxImYKYNUEH9Kqf0_yanwJtIhnMlZUB9lXFGJ9bLqYIuiyJs5LbxQLSM6lUQEaznIXMJYAMyc3Bi80Qv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tomaspiresdelima/?__cft__[0]=AZU-4cXmJVRHgLUPTN5J_9n4tzvCqXa1J_JMN9reWHZDrkW-qcGEpPn_0F9ylAia57wHkIuTxi-ELpzzYKNTUaARuWkqEdsriJe9-tg3KWJXccx3GdgxLAh7CCZW6lX_4nEiUheulxImYKYNUEH9Kqf0_yanwJtIhnMlZUB9lXFGJ9bLqYIuiyJs5LbxQLSM6lUQEaznIXMJYAMyc3Bi80Qv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZVJbk_ITCqzNbANk_UB1GsoLj9M4PVtsqJYNniPN3WVv_js_-q03IjUTnGyM_FKKmq-eIjVV9pMFcb7ycsr5ltCNBwD6_kw5xsBaDdj5KZV2qDkl3A2eltWezkIaHV_NEnCFh_Oo_eDovXawDt8LVUzs7dqWQGU5L66QDOtGR5PWBoSY9Tcr5fPsE76O5HZwwqmA-NQ6CfplmbnObKiQ9hl&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftyc.ch%2Fregatta%2F%3Ffbclid%3DIwAR2cO5RllqPEgLZYtGmp3R8pZ2H0jmVLM8u0Y27hrB2ImoiFgyEocrBNCNw&h=AT3Uz6bM_5voSxnoPRLm5TIEANZ3XzT7guDKH99iY0Alrah2GnWZyWdmtIVCq9MSMHDz7Rp1LE936NFOwrYhkCtcE-Xetf5zzvMNboLABaF89qYm457JCD98_m86_gHVl54i&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0F_2Tr_xjWwJFdFV01EQ7m2aylhH4stC69xeDhkRU4v_MrVhJ1bYRWxGSLUNXH4ROFm7BiK4mLW-N2BDc6xBBukixs0kyJJ8oywywE9G4DyBgRoPPnJ0H8WcSOUAX5Dho1MRL69SJjVMPH-WxRdt-MoBZ4pbWwcgN78XoKULsNOXkOrIKx_Av2KmROBkoIrOxX70p-t0BM88pU2mW5nmxIiOnvoSxnAQ
https://photos.google.com/share/AF1QipOVN5hGs4WiTqBeIVXhaH5ApX1EKurRnYSCXW-OzjAhIoiiD8BAxN59q1s8GBPvxw?key=dUtSQklDeW44NWVlN0dtRS1aX1NqM0I0VDVRTlJn&fbclid=IwAR26bYiE1-dkHj3pL2OxsOel6SalBiAlJp0DkBwGvnRU_89sYvb_xa37ltU
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Decorreu ontem a regata Sr. de Matosinhos organizada pelo
YCPorto e com a presença de vários sócios e velejadores do Clube
de Vela Atlântico.
A prova contou com 16 embarcações e um total de 80
participantes. Parabéns pela organização.
Aqui ficam as classificações finais:
  ARN2
1º Garrucha | Manuel Cardoso
2º Bretoa | António Pires de Lima
  ANR3
1º Defender | Nuno Vasconcelos Porto

Regata Sr. de Matosinhos | 4 de junho 2022 | Ycp
Porto

Portugal ganha etapa da SSL Gold Cup e apura-se para a final a ser
disputada no Bahrein.
Muitos parabéns a todos 
A equipa portuguesa tem na sua tripulação Mafalda Pires de Lima,
sócia e velejadora do CVA e Pedro e Diogo Costa, sócios do CVA.

SSL Gold Cup | 9 a 12 de junho | Lake Neuchatel,
Grandson (Switzerland)

Tomás Pires de Lima, sócio e velejador do Clube de Vela Atlântico
esteve presente nesta prova internacional e obteve um incrível 2°
lugar.
Muitos Parabéns 
Aqui ficam algumas palavras do velejador:
“A competição em Ibiza foi muito positiva, sinto que estou a
melhorar muito de uma competição para a seguinte. O calor e a
humidade durante as 9 regatas foram um dos maiores desafios,
foi difícil manter a concentração nas últimas regatas, mas dei o
meu melhor e consegui disputar algumas das mangas com o
atleta espanhol. Fiquei com boas sensações e espero melhorar
mais o ritmo até ao fim do mês para estar preparado para a
próxima competição em Castellón, Espanha.”

Fórmula Kite Spain Series | Ibiza | 10-12 de junho

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZUaez000_-Lmrw2D08hbgm47bXa_H161B78gEtg4zQqBgqSY13drpPzmEgrzZZMgsmnUxqKzDlKYRUOOZkSDsghzeXzg398rDDENvtGBg9Pw0VWzp2UIygOMItVh7badpoLqKacqurazuMTOdTMf9xk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mafaldapl/?__cft__[0]=AZX8awHMHb8ljENuX3U8scMufN2JuF4LkHY8Iy7bCcZcNJUI-v3-fcIBIfVI2WM4unfJ4LHkAWYwL78-w5T4iQ-d1y56yuXiWBjJLlDSK4PsIdpokk3O1PvEZKftFVfDRbSF0FwTRVsNb891F3B_3XJ_0YM_g8t0S-vjjc_8ORRA-4PY8LURBqRSOOo6cBybPB5nzYMstr_KDzZc5XcAghHB&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tomaspiresdelima/?__cft__[0]=AZXegD-j-73L2an-o6x_0RAygm_TalMNPvo79mfA4iqm6UHMMymmuJru33J-x5U2RdE4h9L14l9a2qDdD7oSaksFH3u5fCZNaBGkWQ97c5JP7A7GfgrNwUSZN62saF33vgw2hL4qsYr5nTz5R23AaKotVjQ9254F75oj3Y60HbSSTmND2kWAqiI420Z7xbyeK6f8ACubrPAVUOD4xA7XvnTs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZXegD-j-73L2an-o6x_0RAygm_TalMNPvo79mfA4iqm6UHMMymmuJru33J-x5U2RdE4h9L14l9a2qDdD7oSaksFH3u5fCZNaBGkWQ97c5JP7A7GfgrNwUSZN62saF33vgw2hL4qsYr5nTz5R23AaKotVjQ9254F75oj3Y60HbSSTmND2kWAqiI420Z7xbyeK6f8ACubrPAVUOD4xA7XvnTs&__tn__=kK-R
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Terminou este fim de semana esta prova com a presença do sócio
e velejador do Clube de Vela Atlântico, Bernardo Macedo.
Classificações finais:
J80 | 5° lugar Mondo, Bernardo Macedo e Afonso Macedo

CAMPEONATO GALEGO A DOIS 2022 | MRCYB ·
Baiona | 11 de junho

Terminou ontem esta importante prova da classe Optimist que
decorreu em Portimão.
Parabéns Clube Naval de Portimão pela organização.
Aqui ficam as classificações finais:
17° António Baldaque da Silva
20° Manuel Pires de Lima
52° João Talone
57° Pedro Monteiro
59° Miguel Velez
82° Vasco Oliveira
Parabéns aos nossos velejadores e treinador por mais uma
entrega e dedicação.

Campeonato de Portugal de Juvenis e Infantis 2022
| 10 a 14 de junho | Clube Naval Portimão

Terminou mais um fim-de-semana de regatas com a presença de
vários sócios e velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Parabéns a todos pela vossa prestação.
Aqui ficam as classificações finais desta prova:
4rd Inetum.^ | Joaquim Moreira (leme)
5th Another Affair | Miguel Oliveira, Francisco Oliveira
13th HelloNext / Creation | Mafalda PIres de Lima, Francisco
Maia (tripulação)
18th Guto | Pedro Nieto (leme)
20th Bravo | Paulo Palha, André Goncalves, António Barros
22nd TLEVEL.PT | Tomás Pires de Lima (tripulação)
28th Old Spice | Tomás Aires Pereira, Filipe Aguilar Machado,
Pedro Borges Araújo

Campeonato Nacional de SB20 | 17 a 19 de junho |
Clube Naval de Cascais

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZUFzlSwRIstd9P-_irLEn47ELey5i_E6ad4bgiG8YEksGci0FVJsyWSvv1YUUHrjSuNWZVhIdydKfiSIuDvIzkQ7MuAUusRoKPYj_e8J0tldH3UcpA6Vcu94SnZQ892ot8BsrCFAGaQazTx9XfOeMWtC2pZ8mJLgma2CLP51y3_uiHSYj0TTu6Zhdem7asfsmapb6n3DMuVmTNTIoxAWTkg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZVWEdnknv8MOV7zrLH0YZsBjlGwtegjyj5ju1vxeiTVsc1LktY4STX1u0dRX--bpU389NGYWsPKWEKbhiy6DV1AvQNX3xl7ywZ1rPJ5btUWGcAhiOHK4NMKxknOObKj2bkDvDdeJsI3Kh9YSbSZSLIeG_d7LaioXgmWztPYuq1FWoRpPBo2aEwvlWhq0FiYrV-QCezJnByiblnViaskB4SA&__tn__=kK-R
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No dia de São João decorreu a já famosa regata dos barcos Rabelos
no Rio Douro.
Viveram-se momentos incríveis com a presença de vários sócios e
velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Estiveram presentes, Filipe Machado, Miguel Pessanha, Filipe
Pedrosa e Luís Roboredo.

Regata de Rabelos | 24 de junho | Rio Douro

No passado sábado tivemos a presença de vários sócios e
velejadores do Clube de Vela Atlântico nesta prova que obtiveram
os dois primeiros lugares do pódio na classe ANR2.
Parabéns 
Estiveram presentes 10 embarcações. Parabéns Yate Clube do
Porto pela organização.
Aqui ficam as classificações finais:
ANR2
1° Garrucha, Manuel Cardoso
2° Milaneza, Vasco Talone

Regata de São João | Yate Clube do Porto | 25 de
junho

Decorreu no passado fim-de-semana esta prova com 38
embarcações, entre as quais 11 do Clube de Vela Atlântico. 10 da
classe Optimist e 1 da classe Laser.
Parabéns a todos pelos excelentes resultados.
Aqui ficam as classificações finais:
Classe Optimist
. Iniciados
2° Luísa Soares | 4° Madalena Leite | 5° Joana Oliveira | 8° Luís
Soares
. Juvenis
1° Manuel Pires de Lima | 2° João Talone | 7° Francisco Pedrosa |
10° Miguel Velez | 12° João Ribeiro | 13° Pedro Monteiro
Classe Laser Standard
1° Jorge Ferrer

Taça do Norte/ Regata S. Pedro 2022 | 25 e 26 de
junho | Clube Naval Povoense Vela

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZWs5BExpnPQu17KzrzKj2iLYN782iDdZ9jk0RZ_5AjcXu7_A4XIQyO_UYsxXUVkl2y4eoVgXwdzF216pSF7YFCvdV65Qlnar9jl9OygXaGQw1AvwmrJMY6hBQ1E8HfygdfwFL2rUokyE-x23L1sci3vvZieFtBKczrzfgMWvMmDl_NXNXqVeBbRIEbkJxjZtcZt2hSCIxfeizouvGspSaEn&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZV2NyxD3dGmdIpuT7znAfZio0tQGu8nAiYznOY51i_N5K6C2w7ceB00ESwlKod7eGlmL_twSEAU65MOuS31n1v75iM8bTrhLzaOEN4scVFJW3jrGbCfgt1TEdwfF9Gsh3-NpBCdnA_b8oXBDqLVoOICLNjn4LhGidN_c92xWRo6b3DURCMtX_IuMXGKK8Jq5Bl1BpmSEZVofdBCsHUsCE6v&__tn__=kK-R
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Decorreu na semana passa esta prova em Espanha com a
presença de sócios e velejadores do Clube de Vela Atlântico, Luis
Pessanha e Diogo Machado.
Parabéns pela vossa prestação.
Classificações finais:
48º Luis Pessanha e Diogo Machado

COPA DE ESPAÑA SNIPE 2022 | 23 a 26 de junho |
RCN Cádiz

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZWvXoX6hEfS_Ij3vYWmsFEQGwTzWw4YJ1brr41yFQZmkVBVv7mWWS4tGmudJYQ3k6HEc3MuEar_JdhIvq0O4h2QinDsmdu84eQLNzdPG5h4ppPpA9sLTCyerG_GiZxQm3DF5S4Uqqf8ZjnpPeay2scMjxm4z4_XOLe9XX34qmBgINTXR-upXlQ8pp0tU4qaBXl0oUeDdxFT6rmfg1MKkVoC&__tn__=kK-R


PRÓXIMOS EVENTOS

https://clubevelaatlantico.pt/event/campeonato-de-portugal-orc/
https://clubevelaatlantico.pt/event/https-2022-snipeworlds-org-race-junior-worlds/


PRÓXIMOS EVENTOS

https://clubevelaatlantico.pt/event/discovery-race/


 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/

