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Ilha Francisco Manoel – 50 anos 
Passeio Festivo - Dia 23/07/2016 

 
O Veleiros do Sul convida seus associados para 
participar das comemorações dos 50 anos de 
posse da Ilha Chico Manoel, conforme 

detalhamento abaixo: 
 

1. PROGRAMA GERAL:  

1.1 20/07/2016 – 4ª Feira 
Até 12h – Prazo final para inscrições e confirmação da participação. 

 

As confirmações devem ser feitas via e-mail para social@vds.com.br  
(confirmação do evento será via e-mail até o dia 20/07/2016 pela manhã). 

 
Custos de participação: 

 Participantes que forem com embarcação própria, não terão custos 
 

 Participantes que optarem pela ida e volta de ônibus terão o custo de 
R$20,00 mediante confirmação até a data mencionada acima – reservas 

na secretaria administrativa ou social e devem informar o nome completo 
e número da carteira de identidade. 

 
 

1.2 22/07/2016 – 6ª Feira  
O Veleiros do Sul irá publicar em seu site, nas redes sociais e enviará e-mail 

para os inscritos confirmando o passeio conforme programa original ou 

transferindo para o dia 30/07/2016. 
Caso já tenham adquirido o ingresso e não puderem estar presentes no dia 

30/07 o clube realizará o reembolso. 
 

1.3 23/07/2016 – Sábado 
a) DESLOCAMENTO IDA E VOLTA POR EMBARCAÇÕES: 

10h - Concentração dos barcos em frente ao VDS com percurso livre. Guarnecer 
canal VHF 68. 

Retorno livre 
 

b) IDA ATÉ MARINA DO LESSA DE ÔNIBUS:  
9h - Primeira saída partindo da sede do VDS até a Marina do Lessa.  

10h30 – Segunda saída partindo da sede do VDS até a Marina do Lessa  
Haverá embarcações do VDS para fazer a travessia Marina do Lessa/Ilha 

Chico/Marina do Lessa. 

mailto:social@vds.com.br
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c) RETORNO DA ILHA ÔNIBUS: 
15h00  - Primeira saída da Ilha até a Marina do Lessa.  

16h30 - Segunda saída da Ilha até a Marina do Lessa. 
 

2. PROGRAMAÇÃO NA ILHA 
 12h30 – Hasteamento da bandeira do Veleiros do Sul e descerramento da placa 

comemorativa aos 50 anos  
 13h –  Almoço (lentilhada – sem custos) 

- Bebida: cada um leva a sua. 
 

Sugestões aos Participantes  
a) por embarcação:  

 Levar cadeiras de praia ou desmontáveis  
 Levar talheres devidamente identificados. 

 

b) Por ônibus 
 Levar cadeiras de praia ou desmontáveis  

 Talheres serão fornecidos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EMBARCAÇÕES 
 

 
NOME DO BARCO: ___________________NUMERAL:  ______________ PÉS: ____ 

 
Tipo de barco/Modelo: ________________________ 
 
Clube:   (  ) VDS   

 
Nome do Comandante: 1 - ____________________________________________________ 
Tripulantes: 

 
2 - ______________________________________ 6 - ____________________________ 

 
3 - ______________________________________ 7 - _____________________________ 
 

4 - ______________________________________ 8 - _____________________________ 
 

5 - ______________________________________ 9 - _____________________________ 
 
Endereço do Comandante: ___________________________________________________ 

 
Fone Cel: _____________________________ Email: ______________________________ 

 
Declaro conhecer e respeitar todos os regulamentos e instruções que regem esta regata, bem 
como, responsabilizo-me pela integridade da tripulação e pelo iate sob meu comando. 

 
 

Porto Alegre, _____ de _____________________ de 2016. 
 

 

 
 

_________________________ 
Assinatura do Comandante 


