
Eventos de
Julho no CVA
são um
sucesso!
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CLUBE VELA ATLÂNTICO
NEWSLETTER

O Clube ansiava pela entrada do mês de julho, para pôr em prática toda a sua
experiência e conhecimento na organização de grandes eventos.
Iniciamos o mês com o Campeonato de Portugal ORC com a presença de inúmeras
embarcações de todo o país e inclusive da ilha da Madeira. Foram 4 dias intensos
mas muito gratificantes.
Seguidamente tivemos de 22 a 24 de julho o Stopover da Discoveries Race em
parceria com a Confraria Europeia da Vela.

Este evento esteve integrado nas celebrações
dos 500 anos da primeira circum-navegação
do Planeta homenageando o seu principal
obreiro, Fernão de Magalhães.
Para terminar em grande, de 25 a 31 de julho,
tivemos o Snipe Junior World Championship
com a presenças de 38 embarcações de 7
países diferentes.
Obrigado a todos por este mês incrível!

O que nos liga é o mar, desde 1944.
 

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


SUMMER 

Mais um verão
decorrido e mais 71
crianças que passaram
pelo nosso clube com
o objetivo de aprender
a velejar ou mesmo
aperfeiçoar a
modalidade.
Obrigado a todos pela
preferência!
Esperamos ver-vos de
novo em setembro e
para o início da Escola
de Vela no dia 17/09.
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CAMPS

De 7 a 10 de julho
decorreu o Campeonato
de Portugal ORC
organizado pelo nosso
clube.
Tivemos a participação
de 17 embarcações e 131
velejadores de todo o
país e inclusive da ilha
da Madeira. 
Obrigado a todos pela
vossa presença, foram
dias excecionais.
Não poderíamos deixar
de agradecer também
aos patrocinadores e
parceiros deste evento,
pois sem eles este
sucesso não seria
possível.

CAMPEONATO
DE PORTUGAL
ORC

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


STOPOVER
DISCOVERIES

 CARAVELA
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um Festival Náutico no
Douro e visitas à
Caravela Vera Cruz
presente na Marina Porto
Atlântico. 

Durante o Campeonato
de ORC, o clube
organizou novamente a
já mítica festa All Aboard
com grande sucesso.
Obrigado a todos pela
presença.
Para o ano de 2023
voltaremos a marcar
presença!

RACE

O Clube de Vela Atlântico
organizou, em  parceria
com a Confraria Europeia
de Vela o Stopover da III
Regata Discoveries Race
de 22 a 24 de julho. Esta
organização incluiu
também a realização de

VERA CRUZ

A Caravela Vera Cruz,
réplica exata das
embarcações mais
importantes das
navegações portuguesas
dos séculos XV e XVI,
esteve em Matosinhos de
7 a 14 de julho na Marina
Porto Atlântico.
Com mais esta iniciativa o
CVA, promoveu a
celebração dos 500 anos
da primeira circum-
navegação de Fernão de
Magalhães. 
Esta ação contou com o
apoio dos municípios da
Frente Atlântica:
Matosinhos, Porto e Gaia. 



SNIPE JUNIOR
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AGRADECIMENTO

WORLD
CHAMPIONSHIP

De 25 a 31 de julho
terminamos com chave
d'ouro na organização do
Campeonato do Mundo
Junior da Classe Snipe. 
Tivemos presentes 76
velejadores de 7 países
diferentes. Foi uma semana
incrível de regatas com o
pódio a sorrir para dois
velejadores espanhóis. 
Temos que agradecer, mais
uma vez, aos
patrocinadores e parceiros
deste evento pois sem eles
esta organização não seria
possível. 
Obrigado!

Foi uma oportunidade
única para todos os que
quiseram conhecer melhor
as técnicas de navegação
dos portugueses ou a vida a
bordo das caravelas.
A embarcação foi trazida
pela APORVELA.

Gostaríamos de deixar
um agradecimento aos
Municípios da Frente
Atlântica: Matosinhos,
Porto e Gaia pelo apoio
dado ao CVA no âmbito
dos eventos decorridos
neste mês de julho. 
Este apoio foi
fundamental para o
sucesso e concretização
destes eventos. 
O Clube conseguiu assim
elevar o nome da
modalidade da vela por
todo o mundo.



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€
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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.
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Tomás Pires de Lima e Mafalda Pires de Lima, sócios e velejadores
do Clube de Vela Atlântico atingem o 3° lugar nesta grande prova
de Kite.
PARABÉNS aos dois pela excelente prestação 

FKSS 2022 | 1 a 3 de Julho | Castellón

JHoje, dia 10 de julho, no campo de regatas da Frente Atlântica,
esteve um dia perfeito para a prática da vela e assim a
organização pode fechar com chave de ouro o Campeonato de
Portugal de ORC 2022. A habitual nortada garantiu que as 17
embarcações fizessem as duas regatas previstas, o que muito
facilitou vida à Comissão de Regatas.
Coroaram-se Campeões de Portugal, o Panther/SYONE invicto em
ORC A, o IFACLINIC.COM venceu cinco das seis regatas
disputadas e assim garantiu o título em ORC B, e em ORC SPORTS
BOATS o TANGO venceu quatro das seis regatas sagrou-se
Campeão de Portugal.
Foram quatro dias muito animados no mar e em terra, e assim
chega ao final o Campeonato de Portugal ORC 2022, uma
organização do Clube de Vela Atlântico e da Federação
Portuguesa de Vela.

Campeonato de Portugal ORC | 7 a 10 de julho |
Clube de Vela Atlântico

https://www.facebook.com/tomaspiresdelima?__cft__[0]=AZWIAzX6NUFWjTJs05_6wLH_kbczAVA4so4Sq1ulks-oGXI_JtouoFQoJ29YKjJhdpe_N6aYqy17Ss_Q3-HyAyKJB5muNxw2t2XMhiSmjgDRJhfBLs_O4en2USTUSJUmJ9r9HC2l1kCaUHz9P9NG8VAJ0vAx2W8KwnPdgbIZ-USIO4JUlzWJBSy3AtCGpFZuoFeuS9ZSefkJ-bChKB-1ILYH&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/mafaldapl/?__cft__[0]=AZWIAzX6NUFWjTJs05_6wLH_kbczAVA4so4Sq1ulks-oGXI_JtouoFQoJ29YKjJhdpe_N6aYqy17Ss_Q3-HyAyKJB5muNxw2t2XMhiSmjgDRJhfBLs_O4en2USTUSJUmJ9r9HC2l1kCaUHz9P9NG8VAJ0vAx2W8KwnPdgbIZ-USIO4JUlzWJBSy3AtCGpFZuoFeuS9ZSefkJ-bChKB-1ILYH&__tn__=kK-R
http://ifaclinic.com/?fbclid=IwAR2eS2wFZVBX68ljM2jWPPUFHvImJRW0_NFWILycuRPtZVICyjfu1SqI9nM
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O Clube de Vela Atlântico sagrou-se este fim de semana, Campeão
Regional de Escolas de Vela 
Parabéns a todos os nossos velejadores pelo empenho e
performance e ao trabalho realizado pela equipa de treinadores 
Classificações finais:
1° Luís Soares
2° Luísa Soares
4° João Valente
5° Joana Oliveira

Taça Regional Norte Escolas de Vela | 9 e 10 de
julho | CVCN

Terminou no passado dia 27 de julho este importante
Campeonato Europeu com a presença de 4 velejadores do Clube
de Vela Atlântico.
Parabéns a todos pela vossa prestação e dedicação. Parabéns aos
vencedores.
Podem ver todas as fotos do campeonato aqui:
https://int420class.smugmug.com/…/2022-420-Junior…
Aqui ficam as classificações finais:
25º POR 56439 António PIRES DE LIMA & João MARINHEIRO
85º POR 57088 Leonor PEREIRA & Maria João NATÁRIA

420 & 470 Junior European Championships 2022 |
Vilamoura

De 27 a 31 de julho decorreu o 2022 Snipe Junior World
Championship.
Aqui ficam os resultados finais deste grande campeonato!
Parabéns a todos os velejadores e em especial aos vencedores.
https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-
atlantico/events/189/

2022 Snipe Junior World Championship | 27 a 31 de
julho | Clube de Vela Atlântico

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZUYZHwqWPn0LmwEZwhjcF1qIojKBld28Sc1AoWYxY4bQl96XcLP9EqcEMW5-YhicshaGD8HWMC0RA1siXAVwWpxAwm8WYOWUdxVLq7FTPJDlNaeAcW5GD2-uReNiEjeqRBb6pWo2oST4dCBnMJH9pIicujKQofb8i4JQs9eFdWGkgK695KgC6URLd1bg1uAsgYVLG2JlbxbhhaFzcdkU_dF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZVNak1HG1Os2dPDSNpN16ItSKdZJ1i-me3ju863MWKlC8DtZhYX-zvE7Eo4E7SV225oWLPtX-tYYlSdMzzT3wWZ7hA7nOe8naK0adYulNOqMiikKhHZCJOM6lJAuU0RPdo8XKWYIWYQ3Bxii1rAASbvPJYMhwv0XxF-741uTBMP5WyjCy1q55lSDSIlcE9MZsJAonL0uSwKdjNznd3UP6O9&__tn__=kK-R
https://int420class.smugmug.com/2022-Galleries/2022-420-Junior-Europeans?fbclid=IwAR3DIpMQKzxN1QBCmW_it182JZ9FIa2e_e4EMIxwn-WDyCJM9sVF9r6LUZo
https://proregatta.com/clubs/clube-de-vela-atlantico/events/189/
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Decorreu neste fim de semana esta importante prova da classe
Optimist e Laser com a presença de vários velejadores do CVA e
onde vários atingiram o pódio 
Foi para muitos a primeira experiência em regatas e estiveram
todos à altura  Parabéns pelo desempenho 
Aqui ficam as classificações finais:
Infantis/Juvenis:
3º João Talone | 7º João Ribeiro
Iniciados:
2º João Lau | 14º João Afonso Seabra | 19º António Moreira | 26º
Miguel Almeida | 29º Lourenço Talone | 31º Vasco Moreira | 32º
Matilde Moreira
Laser Radial
1º Jorge Ferrer

Taça Norte 2022 | 30 e 31 de julho | Clube de Vela
Costa Nova

Decorreu este fim de semana esta prova em Ovar organizada pela
NADO – Náutica Desportiva Ovarense com a presença de
velejadores do Clube de Vela Atlântico.
Parabéns a todos pelos lugares no pódio e pela participação.
Aqui ficam as classificações finais:
Classe Cruzeiros
2° Miguel Santos, Pedro Santos, João Pinto e Gonçalo Mónica.
Classe 420
2° Leonor Pereira/Maria João Natária

58° Cruzeiro da Ria | São Jacinto – Ovar | 6 e 7 de
agosto

Neste fim de semana tivemos em prova sócios e velejadores do
Clube de Vela Atlântico.
Parabéns a todos pela vossa participação e prestação.
Estiveram presentes 52 barcos e 114 velejadores.
Aqui ficam as classificações finais:
Classe Cruzeiro
2º lugar, Miguel Santos, Pedro Santos, João Pinto, Jana Eschbach

Regata 4 horas da Costa Nova | 20 e 21 de agosto |
CVCN

https://www.facebook.com/NADONauticaDesportivaOvarense?__cft__[0]=AZXZLrSegigx7fX5eIAUf4Wll1kymFyCW1vATNtcBNk8ZzTvNBTMHb-l4Y1j1xz4SaOxcb6CktHAnBroYXRDtal3CL3ul0sYcQ3adYIfwbgvLVy4c0Ac5nydF473lPZzDJqVgzpbOs_OYl0Pdey3RK6rOzX-S2bimz9JSbM3acuai52farRF86b_ExWJJ8iV4CqhdMO7dg_sKFufL_fOFOMJ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZXZLrSegigx7fX5eIAUf4Wll1kymFyCW1vATNtcBNk8ZzTvNBTMHb-l4Y1j1xz4SaOxcb6CktHAnBroYXRDtal3CL3ul0sYcQ3adYIfwbgvLVy4c0Ac5nydF473lPZzDJqVgzpbOs_OYl0Pdey3RK6rOzX-S2bimz9JSbM3acuai52farRF86b_ExWJJ8iV4CqhdMO7dg_sKFufL_fOFOMJ&__tn__=kK-R
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O Clube de Vela Atlântico teve a presença de vários sócios e
velejadores do Clube a participar nesta importante prova da
classe Snipe.
Parabéns a todos pela vossa participação e prestação.
Classificações finais:
11th | POR30820 | Mafalda Pires de Lima
70th | POR31612 | Luis Pessanha e Diogo Machado

Snipe World Championship | Cascais 2022 | 20 a
25 de agosto

No passado fim de semana o Clube de Vela Atlântico teve a
presença de sócios e velejadores do clube nesta prova.
Parabéns pela vossa participação.
Aqui ficam as classificações finais:
Classe SB20
5º | POR 3256 | TLEVEL.PT / MERGULHÃO 2 – Tomás PIRES DE
LIMA fez parte da tripulação
7º | POR 3652 | BRAVO – Paulo PALHA, André GONÇALVES,
António BARROS, Carlota GALA

Cascais Vela | 26 a 28 de agosto | CN Cascais

https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZUuPGda5z3E7f0M4LxSlfRFruSKdoA_greAQ8bK6Z7Lh4uu3VWMxYhn72nnXsH475EwBa1qh-YTSrn962FFSgjUwD_q6HUfRjRYJHMg05pjaAphQTCHEP7cGTGq1TgWumPhzB8TEizehK1NYn4B0jaD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubevelaatlantico/?__cft__[0]=AZW6mylMlkZaFeZjPUjVjHvu7t9uBn0sEFqqGkTBkm9EWPpAa2yoyZahYDOr-y1ZbQ1ivkuJEUkaTFk3AWoTbyeqJoXfpZDJiYs2DC-Bd5CS3H--OiyCblrQviT8c8_aNshPGgH7g1ZML562lC_IQcjx&__tn__=kK-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/

