
 
 

 
 

Lisboa, 6 de fevereiro de 2017 
 
Convite – Media a Bordo dos Tall Ships // RDV 2017 
 
 
 

Os navegadores do séc. XXI rumo a uma viagem à volta do mundo 

Mantendo viva a tradição dos grandes exploradores, a Rendez-vous 2017 Tall 

Ships Regatta representa a aventura de uma vida – uma regata de 7.000 milhas 

náuticas transatlânticas que visitará cinco países. 

A RDV 2017 Tall Ships Regatta é uma regata de grandes de veleiros 

comemorativa dos 150 anos da Confederação do Canadá, que partirá do Reino 

Unido e passará por Sines (Portugal), Bermuda e Estados Unidos, até chegar ao 

país aniversariante. 

Embarcar num Tall Ship significa ser capaz de enfrentar desafios exigentes que 

inspiram a autoconfiança e responsabilidade pessoal, promover a aceitação dos 

outros independentemente das suas origens sociais ou culturais e desenvolver 

uma vontade de assumir riscos controlados. Os tripulantes, dos 15 aos 115 anos, 

vão poder participar em diversas atividades sociais, desportivas e culturais, fazer 

novos amigos e aprender mais sobre a comunidade e cultura que experienciaram. 

Todos são convidados a participar neste evento histórico.  



 
 

Dependendo da sua disponibilidade, os navegadores podem optar por participar 

de uma viagem de apenas alguns dias, ou até quatro semanas pelo Oceano 

Atlântico. 

Trata-se de uma oportunidade única de embarcar num Tall Ship como um 

tripulante aprendiz, e experienciar a vida a bordo e viver momentos únicos nos 

festivais em cada porto. Começando em Royal Greenwich, no Reino Unido 

durante o fim de semana de Páscoa (13-16 de abril), estão igualmente a ser 

preparados festivais náuticos em Sines, Portugal (29 de abril a 1 de maio); Uma 

escala de 48 horas em Las Palmas, Ilhas Canárias; Bermuda (ao mesmo tempo 

que a 35a America's Cup 1-5 junho); Boston, EUA (17-22 de Junho); Québec, 

Canadá (18 a 23 de julho); Halifax, Canadá (29 julho-1 agosto), terminando em 

Le Havre, França (31 agosto - 3 setembro). 

Estes eventos dão a milhões de visitantes em todo o mundo a oportunidade de 

ver a impressionante frota de Tall Ships mundial de perto, e a oportunidade única 

de fazer parte da ação, como participante, não apenas como um espectador! 

Bolsas para Media/ Media Berths: Alguns navios oferecem descontos para 

acomodar a bordo membros dos Media durante as diferentes etapas. É uma 

oportunidade única de experienciar, de dentro, o que é a regata, aprender mais 

sobre a vida diária a bordo, chegar mais perto das histórias de interesse humano 

e ter a capacidade de cobertura da competição ao minuto. 

Para informações sobre Bolsas para Media disponíveis: media@sailonboard.com 

Material Audiovisual: Para ter acesso a imagens sobre os eventos e treino de mar 

a bordo dos navios que participam nas regatas The Tall Ships Races, basta 

preencher o formulário de registo para Media na Tall Ships photo library.  
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Como participar 

Consulte os navios inscritos e encontre a sua aventura 

aqui: http://www.aporvela.pt/wp-conte…/…/Inscricao-JOVENS-2017.pdf 

Visite ainda www.sailonboard.com para mais informações.  

 
 

Sobre o Sines Tall Ships Festival // RDV 2017  
 
Sines, cidade atlântica desde sempre ligada aos caminhos do mar, vai receber a regata de grandes de 
veleiros comemorativa dos 150 anos da Confederação do Canadá, que larga do Reino Unido e 
passará por Sines (Portugal), Las Palmas, Bermuda e Estados Unidos, até chegar ao país 
“aniversariante”. Do Canadá, a frota cruzará ainda o Atlântico até ao destino final Le Havre 
(França). A RDV 2017 Tall Ships Regatta em Sines será um festival em terra e no mar, com a presença 
de veleiros de todo o mundo. Vão ser quatro dias de atividades, de 28 de abril a 1 de maio, com visitas 
às embarcações, desfiles dos tripulantes, concertos, fogo de artifício e muitas outras iniciativas num 
recinto de entrada livre. 

O Sines Tall Ships Festival é um evento co-organizado pela Turismo do Alentejo – ERT, Câmara 
Municipal de Sines e Administração dos Portos de Sines e do Algarve, em parceria com a Aporvela – 
Associação Portuguesa de Treino de Vela. 

Co-financiado pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 
enquadrado no ALENTEJO 2020 (Programa Operacional Regional do Alentejo), no montante 
de Investimento de 502.945, 49 euros, e montante de Apoio de 390.788, 65 euros, o evento insere-
se no projecto Alentejo Eventos XX - Promoção e Marketing que visa afirmar a Região Alentejo como 
Destino Turístico diferenciado e inovador, através da promoção integrada e articulada de um calendário 
de eventos culturais com potencial de atração regional, nacional e internacional de visitantes. 

 
Para mais informações: www.SinesTallShipsFest.com  
 
Siga-nos no Facebook: @SinesTallShipsFestival 
 
Para qualquer esclarecimento, por favor contacte:  
 

 

 
 

Rua de Buenos Aires, 39  

1200 - 623 Lisboa/Lisbon Portugal  

Tlm.: + 351 91 777 60 18/19  

Tel./Phone: + 351 21 396 46 93  

Email: alc@alcomunicacao.pt 

www.analimacomunicacao.pt 
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