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Vela Regata dos Portos começa em Aveiro e acaba na Figueira da Foz

111 Invertendo o formato 
do ano passado, a Regata dos 
Portos do Centro 2011 começa 
no próximo fim-de-semana em 
Aveiro (a 23 de julho) e termina 
na Figueira da Foz (dias 30 e 31 
do mesmo mês). A cerimónia de 
encerramento é no Casino Figuei-
ra, numa organização que tem o 
apoio técnico do Clube de Vela 
Costa Nova e da Academia de De-
senvolvimento de Competências 

Pessoais e Desportivas.
O programa foi ontem apre-

sentado, no Casino Figueira, um 
dos patrocinadores. Estiveram 
presentes na conferência de im-
prensa o administrador do casi-
no, Domingos Silva, o presidente 
da Câmara da Figueira da Foz, 
João Ataíde, o administrador dos 
portos de Aveiro e Figueira da 
Foz, Luís Cacho, e o presidente 
da BP Portugal, Francisco Vieira, 

empresa que também patrocina 
o evento.

A regata, que começou em 2008 
– ano em que se comemoraram os 
200 anos da abertura da barra de 
Aveiro – “tem vindo a melhorar, 
de ano para ano”, destacou Luís 
Cacho. E poderá, até, evoluir para 
a atribuição de prémios em di-
nheiro  – os velejadores recebem 
troféus de participação.

Este ano, participam 25 embar-

cações e 115 tripulantes. Da par-
te do casino, há disponibilidade 
para continuar a colaborar com 
a organização (administração dos 
dois portos), garantiu Domingos 
Silva. Entretanto, a Regata Portos 
do Centro tem como objetivo vir 
a fazer parte do calendário nacio-
nal das provas de vela. 

A autarquia figueirense vem 
apostando nos desportos náu-
ticos como forma de promover 
turisticamente a cidade. João 
Ataíde realçou o “reconhecimen-
to, o regozijo e a gratidão” pela 
realização da regata na Figueira 
da Foz, enquanto Francisco Viei-
ra, que falou pela BP, justificou o 
patrocínio com o armazém que 
a multinacional britânica tem 
no terminal de graneis líquidos 
do Porto de Aveiro.
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