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� A 4.a Edição da Regata dos
Portos do Centro vai voltar este
ano a Aveiro e à Figueira da Foz
nos dias 23 de Julho e 30 e 31 de
Julho. Cerca de duas dezenas de
embarcações de cruzeiro e mais
de uma centena de velejadores
são esperados nesta prova que
irá disputar-se em três classes
– ANC1; ANC2 e classe de cru-
zeiros.

A prova foi ontem apresenta-
da, no Casino Figueira, onde
Domingos Silva, director do casi-
no, enalteceu a «convergência
entre entidades privadas para
actividades públicas», garantido
que «podem contar com o Casi-
no», para mais parcerias do géne-
ro. Além do Casino, também a BP
se associou a esta prova até por-
que é no Porto de Aveiro que
armazena combustível. O seu
presidente, Francisco Vieira, con-
sidera que a iniciativa «vem dina-
mizar a economia e vida da região
Centro e quebrar a polarização
entre os dois grandes portos de
Matosinhos e Lisboa». 

José Luís Cacho, que preside
aos Conselhos de Administração
dos Portos de Aveiro e Figueira da
Foz, recordou que o projecto
começou em 2008 nas comemo-
rações dos 200 anos da abertura

da barra de Aveiro e com a admi-
nistração portuária a estender-se
ao porto da Figueira constituíram

a regata do centro que «tem cres-
cido de ano para ano». 

Este ano, participam 25 embar-
cações com 115 tripulantes e é
objectivo dos organizadores
enquadrar a prova no calendário
nacional de vela da federação. 

Nesta edição a regata faz percur-
so inverso acabando na Figueira
que, afirmou, «tem mais condições
com este formato de prova», e as-
sim, pretende «ajudar a promover
o desporto e o turismo náutico». 

O presidente da Câmara da
Figueira da Foz, João Ataíde, por
seu turno, admitiu ser um «privi-
légio acolher a regata, este ano
com mais participantes e mais
dinâmica». Ao mesmo tempo,
realçou o esforço do porto em
apoiar a modalidade, acção que
«vem de encontro ao que consi-
deramos estratégico, o desenvol-
vimento de desportos náuticos».

O primeiro dia de prova, sába-
do, ficará marcado por um cru-
zeiro entre as duas cidades. A
segunda fase, a 30 e 31 de Julho,
decorre ao largo da barra da
Figueira da Foz.

As inscrições estarão abertas
até à manhã do dia 23 de Julho,
primeiro dia da Regata, através
do Clube de Vela Costa Nova
(cvcn@cvcn.pt/234360014-fax). l

Regata dos Portos do Centro
vai juntar 100 velejadores
Prova começa já este fim-de-semana e este ano terá
início em Aveiro, terminando na Figueira da Foz

PROGRAMA

SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2011 
PORTO DE AVEIRO
09:30 h – Saída das embarcações para a
área da largada do Cruzeiro Aveiro/Figueira
da Foz.
10:00 h – Largada do Cruzeiro Aveiro/Figuei-
ra da Foz.
18:00 h – Chegada das embarcações ao Por-
to da Figueira da Foz.

SÁBADO, 30 DE JULHO DE 2011 
PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ
11:30 h – Saída das embarcações para o
campo de Regatas ao largo da barra da
Figueira da Foz.
12:30 h – Largada da 1ª Regata do dia.
14:30 h – Abertura da base de Regata a
patrocinadores e convidados.
17:30 h – Regresso das embarcações à
Marina da Figueira da Foz.
19:00 h – Jantar buffet na base da Regata.

DOMINGO, 31 DE JULHO DE 2011 
PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ
12:30 h – Saída das embarcações para o
campo de Regatas ao largo da barra da
Figueira da Foz.
13:30 h – Largada da 1ª Regata do dia.
14:00 h – Abertura da área VIP ao patrocina-
dor oficial BP PORTUGAL.
15:00 h – Abertura da base de Regata a
patrocinadores e convidados.
17:30 h – Regresso das embarcações à
Marina da Figueira da Foz.
19:45 h – Jantar, entrega de prémios e ceri-
monia de encerramento no Casino da Figuei-
ra da Foz.

REGATA foi apresentada por Domingos Silva, José Luís Cacho e Francisco Vieira


