NOTA DE IMPRENSA
APL apresenta programa oficial da
regata dia 11 de Julho as 11h00 na
Gare Marítima da Rocha Conde de
Óbidos. Lisboa recebe regata
«50th
Anniversary
Tall
Ships’
Races 2006»

Lisboa vai receber, durante o mês de Julho, um dos mais importantes eventos
náuticos do Mundo. Trata-se da regata «50th Anniversary Tall Ships’ Races
2006”ou de Grandes Veleiros, que trará para as águas nacionais cerca de 80 dos
mais belos navios, de várias classes, e cerca de 2600 tripulantes de diferentes
nacionalidades – mais de metade jovens entre os 15 e os 25 anos.
Esta regata terá início com a concentração de veleiros em St. Malo – França, de 6 a
9 de Julho, de onde sairão para a primeira prova, com linha de partida em Torbay,
no sul de Inglaterra, e a terminar em Lisboa, repetindo assim a regata de 1956.
A frota dos veleiros participantes, que se prevê começarem a entrar no porto de
Lisboa a partir de 17 de Julho, terá na capital portuguesa um programa oficial de
20 a 23 de Julho, que terminará com um desfile naval no Tejo. Durante estes três
dias, em que os navios estarão atracados, estão programados numerosos eventos
de carácter social, desportivo e cultural, especialmente dirigidos às tripulações.
Portugal será representado nesta regata – que tem meio século de existência - por
três dos nossos veleiros mais emblemáticos e conhecidos: o «Sagres», o «Creoula»
e ainda o «Vera Cruz».
As entidades nacionais envolvidas na comissão organizadora são o Ministério da
Defesa Nacional, a Administração do Porto de Lisboa (APL), a Secretaria de Estado
da Juventude e Desporto, a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação de Turismo
de Lisboa e a Associação Portuguesa de Treino de Vela.

O programa oficial deste evento arranca hoje, 6 de Julho, com um jantar de
honra no BBC, oferecido pela APL, seguido de uma festa, contando a
organização com a presença de algumas das mais destacadas figuras da sociedade
portuguesa, em especial as que mantém ligações com os sectores desportivo,
cultural e turístico.
No próximo dia 11 de Julho, pelas 11 horas, na Gare Marítima da Rocha do
Conde de Óbidos – Salão Almada Negreiros – será divulgado aos órgãos de
Comunicação Social o programa oficial da regata, bem como a lista
definitiva dos navios participantes. Esta apresentação estará a cargo do
presidente da APL, Dr. Manuel Frasquilho, na qualidade de anfitrião do local onde se
realizará a prova náutica.

