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VELA SOLIDÁRIA – PROJECTO “ANDAR À VELA” 
 
A Teia D’Impulsos - Associação Social, Cultural e Desportiva, em parceria a 
Associação Portuguesa da Classe Access e com o Iate Clube da Marina de Portimão, 
irão lançar o projecto – “Andar à Vela” – destinado a pessoas portadoras de 
deficiência.  
 
Em Fevereiro de 2011 a Vela Solidária iniciou as suas actividades, tendo desde então 
desempenhado um papel fundamental na promoção da integração social através da 
prática da vela.  Tem sido um projecto sem paralelo e os resultados têm sido muito 
positivos, com a promoção de relações interpessoais mais construtivas e tolerantes e 
com a aquisição de conhecimentos naúticos bastante significativos por parte das 
crianças e jovens que integram este projecto. 
 
Como entendemos que a prática da vela contribui de forma significativa para a 
valorização pessoal, a integração social e a promoção de um estilo de vida salutar, 
iremos aumentar a abrangência da Vela Solidária. Com este intuito, na primeira 
quinzena de Dezembro de 2012, a Teia D’Impulsos em parceria com a Associação 
Portuguesa da Classe Access e com o Iate Clube da Marina de Portimão, irão 
promover o desporto da vela para pessoas portadoras de deficiência – “Andar à Vela” 
– projecto de vela adaptada. 
 
Com a apresentação  no dia 1 de Dezembro, na Marina de Portimão e com actividades 
de baptismo de vela até ao dia 13 de Dezembro, será lançado o projecto "Andar à 
Vela". Pretendemos colocar pessoas portadoras de deficiência a navegar à vela, quer 
cheguem até nós por iniciativa própria ou através de instituições. 
 
Programa 

Data Hora Actividade / População Alvo Entidades 

 
 
1 Dez 

14:00 –
16:00 

Actividades com pessoas particulares 
portadoras de deficiência física 

 

  
16:30 –
17:30 

Apresentação pública da APCA, 
ICMP, Teia D’Idimpulsos e Projecto 
“Vela Solidária” 

APCA; ICMP; Teia 
D’Impulsos; Vela 
Solidária 

3, 4, 6, 10, 
11, 13 
Dez 

10:00 –
12:30 

Acções experimentais com entidades  

5, 12 Dez 10:00 –
12:30 

Baptismo de Vela – Particulares  

8, 15 Dez 14:00 –
17:00 

Baptismo de Vela – Particulares  
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A Vela Solidária terá à disposição duas embarcações de vela adaptada, um ACCESS 
2.3 e um ACCESS 3.3, o que permitirá colocar três pessoas portadoras de deficiência 
a navegarem ao mesmo tempo. Teremos ainda uma embarcação a motor que dará 
apoio e garantirá a segurança dos praticantes. 
 
Deixamos o convite a todas as instituições que pretendam proporcionar aos seus 
utentes uma experiência de vela. O convite é extensível a todas as pessoas 
portadoras de deficiência, independentemente do tipo de deficiência, grau ou idade. 

 
 

 
 
Para mais informações acerca deste projecto: vela.solidaria@gmail.com  ou através do 
contacto 917454779.      Mais informações acerca desta e outras iniciativas da 
Associação Teia D’Impulsos em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail 
teiadimpulsos@gmail.com.  
 

Portimão, 21 de Novembro de 2012 

A Direção da Teia D’Impulsos 


