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The Tall Ships Races 
A REGATA 

A The Tall Ship Races, iniciada em 1956, é uma competição que 

consiste numa regata de grandes veleiros, com o intuito de manter 

vivas as tradições dos grandes navios de vela. 

 

Com o sucesso da primeira regata e pela atenção mediática que 

atraiu, seguiram-se muitas outras edições que se realizam até aos 

dias de hoje. A missão mantém-se sempre a mesma ao longo do 

tempo: Promover o treino de Vela e Mar junto dos Jovens de 

todo o mundo. 

 

A regata é organizada a nível internacional pela Sail Training 

International e tem lugar todos os anos em diversas rotas entre 

países europeus. 

 

A Sail Training International é a líder mundial na organização de regatas e eventos, seminários, pesquisa, 

publicações e outros serviços para a comunidade de treino de vela internacional. 

 

A APORVELA é membro-fundador desta organização de treino de mar e grandes veleiros e a sua representante em 

Portugal, tendo sido, nos últimos anos, premiada pelas suas iniciativas e convidada a apresentar as suas ideias à 

comunidade mundial. 
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A APORVELA é também responsável pela organização e realização náutica da escala da Tall Ships Races em 

Lisboa. 

 

Fundada em 1980, tem como objetivo promover a ligação dos portugueses com o mar e a preservação do 

património náutico nacional. 

A APORVELA mantém uma especial ligação à juventude, 

formando marinheiros em programas de treino de mar e 

vela – como o programa Jovens e o Mar – a bordo da 

Caravela Vera Cruz e de grandes veleiros que todos os 

anos participam nas Tall Ships Races. 
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1. Aproximar os Portugueses do Mar, mantendo viva a tradição do nosso 

património marítimo. 

2. Promover o treino de  Vela e Mar junto dos jovens de todo o mundo, 

embarcando-os na frota dos grandes veleiros. 

3. Possibilitar aos jovens Portugueses uma oportunidade única de poderem 

embarcar na Regata e de fazer parte deste evento. 

4. Dar a conhecer as Tall Ships Races aos Portugueses, de todas as idades e 

de todo o País, bem como aos turistas que se deslocam à cidade de Lisboa 

durante/para o evento. 

5. Permitir a visita livre aos Grandes Veleiros, garantindo aos seus visitantes 

uma experiência única, family friendly e um espetáculo visual sem igual no 

País. 

6. Estimular a identidade e cultura marítima da cidade e dos cidadãos, 

promover atividades culturais e recreativas, incentivar o crescimento da 

náutica de recreio e potenciar a internacionalização de serviços e atividades 

náuticas. 

7. A regata enquanto evento azul e sustentável: transmitir ao público e aos 

jovens a responsabilidade de utilização dos recursos existentes. 

8. Impulsionar a estratégia Mar Portugal: especialização, diferenciação e 

desenvolvimento das atrações naturais e culturais da orla costeira, 

nomeadamente a náutica de recreio, os desportos marítimos e o turismo. 

9. Fomentar a notoriedade e internacionalização das marcas parceiras. 
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Todos os anos, a APORVELA embarca jovens portugueses a partir dos 14 

anos a bordo dos Grandes Veleiros que participam nas The Tall Ships 

Races. Uma experiência de Treino de Mar única para toda a vida. 

 

O treino de mar a bordo dos Grandes Veleiros, proporciona a 

aprendizagem da arte da marinharia e navegação, valoriza a importância 

do trabalho de equipa, e permite sobretudo, que as pessoas se conheçam 

a si próprias e que descubram as suas forças e talentos escondidos. 

 

Durante o tempo a bordo, o tripulante participa em todas as actividades 

que tornam possível a navegação do barco. Desde a ajuda nos trabalhos 

de manutenção, subir ao mastro, ajudar a içar as velas, ou até mesmo à 

responsabilidade de assumir o comando do leme numa noite de céu 

estrelado. 

 

 

“Foi uma experiência inesquecível, onde pude conhecer pessoas de 

outros países e de todas as idades, fazer amigos para toda a vida.” 

 

“Aprendemos que somos muito mais fortes do que pensamos.” 

 

– Testemunhos de Jovens que já embarcaram através da Aporvela, em 

anteriores edições das Tall Ships Races. 
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ONDE E QUANDO? 
 

Historicamente ligado ao mar e à vela, Portugal vai receber a competição The Tall Ship Races 2016 em Lisboa, de 22 

a 25 de Julho, no novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, entre Santa Apolónia e o Terreiro do Paço 

 

Este evento único vai ter lugar durante a celebração do 60º aniversário da The Tall Ships Races, realizado pela 

primeira vez entre Torbay (Reino Unido) e Lisboa (Portugal) em 1956, com o intuito de manter vivas as tradições dos 

grandes navios de vela. 

The Tall Ships Races 
RUMO A LISBOA 2016 

Em 2016, a The Tall Ships Races começa em Antuérpia, Bélgica, 

nas margens do Rio Escalda, a cidade de Petrus Paulus Rubens, 

conhecida pela sua história e influências criativas e 

contemporâneas. Após a primeira etapa, os jovens tripulantes 

serão recebidos pelo sol de Lisboa, Portugal, de onde os 

navegadores portugueses partiram há mais de 500 anos atrás à 

descoberta do novo mundo. A frota irá então seguir rumo a Cádiz, 

Espanha, para desfrutar das praias quentes e da ‘fiesta’ típica 

espanhola desta cidade histórica.  
 

Depois de um cruise-in-company através dos portos portugueses e espanhóis, os jovens tripulantes vão chegar a La 

Coruña, Espanha, onde o farol mais antigo do mundo, praias incríveis e o melhor marisco os vão acolher no grande 

final da regata. 
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The Tall Ships Races 
RUMO A LISBOA 2016 

ONDE E QUANDO? 

Portos e Datas da Regata: 

Antuérpia, Bélgica // Quinta-feira 7 – Domingo 10 

de julho 

1ª Etapa 

Lisboa, Portugal // Sexta-feira 22 – Segunda-feira 

25 de julho 

2ª Etapa 

Cadiz, Espanha // Quinta-feira 28 – Domingo 31 

de julho 

3ª Etapa / Cruise in Company 

A Coruna, Espanha // Quinta-feira 11 – Domingo 

14 de agosto 



10 
Press Kit | The Tall Ships Races 2016 Lisboa  

ORGANIZAÇÃO 
 

A The Tall Ships Races Lisboa 2016 tem como co-organizadores 

a Câmara Municipal de Lisboa, a Administração do Porto de 

Lisboa, o Lisbon Cruise Terminals e a Aporvela – Associação 

Portuguesa de Treino de Vela.  

 

Como evento de grande dimensão mundial, contribuirá para 

reafirmar Lisboa como capital atlântica. 

 

Tanto os tripulantes como os visitantes irão conhecer melhor o 

passado de Lisboa ligado ao mar, mas também o seu futuro, 

aproveitando a centralidade da cidade e da região nos domínios 

associados ao mar e aos oceanos. 

 

As entidades envolvidas pretendem, assim, divulgar a cultura da 

cidade, das suas gentes e, na tradição das navegações 

portuguesas, levá-las aos quatro cantos do mundo. 

The Tall Ships Races 
RUMO A LISBOA 2016 
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1 Regata 

4 Cidades (Antuérpia, Lisboa, Cádiz e Corunha) 

60 Veleiros 

5000 tripulantes de várias nacionalidades 

1.955 milhas náuticas 

1,5 km de cais 

1 milhão de visitantes  
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Oportunidade única para os jovens embarcarem na Regata  

Maior festival gratuito da Europa 

Tall Ships de todo o mundo, juntos num mesmo porto com possibilidade de visita aos Grandes Veleiros 

Ambiente descontraído, multicultural com concertos e espetáculos gratuitos 

Evento sustentável 

60º aniversário da The Tall Ships Races 

…UMA VERDADEIRA  

OCEAN EXPERIENCE… 
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Tânia Tadeu 

taniatadeu@youngnetworkgroup.com  | Tlf: +351 21 750 60 40 / 92 653 44 65 

 

Francisco Serra 

franciscoserra@youngnetworkgroup.com | Tlf: +351 21 750 60 43 

 

Acreditações 

acreditacaotallshipsraces@youngnetworkgroup.com  

Tlf: 218 876 854 

E-mail: geral@tallshipslisboa.com  

Site: www.tallshipslisboa.com  

Contactos 
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Site: www.tallshipslisboa.com 

Facebook: 

www.facebook.com/tallshipslisboa  
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