HISTÓRIA BREVE DA AVELA

A Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro nasceu a 1989 batizada AVELA e
com o logotipo acima inscrito, de onde se destacam a Rosa dos Ventos e as iniciais
da associação, perenes até aos dias de hoje. Naquela data os velejadores
Aveirenses que possuíam embarcações à vela amarradas aos moirões no canal
central contíguo ao Rossio foram confrontados com a construção da IP5 que
passando por cima do canal central os iriam impedir de navegar para os restantes
canais da Ria ou mesmo para o mar. Assim, pressionados pela situação decidiram
organizar-se em associação de modo a mais eficazmente encontrar uma solução
para este problema junto dos poderes que tutelavam os canais ou seja a Junta
Autónoma do Porto de Aveiro. Este grupo de pessoas que seriam designados de
Fundadores elaboraram os estatutos e consignaram basicamente que a AVELA
deveria ser uma organização para a promoção da vela de cruzeiro praticada em toda
a Ria de Aveiro fazendo reviver um passado em que se viam embarcações de vela e
de trabalho a cruzarem as suas águas, “Os Moliceiros”, e também das viagens à
vela em mar aberto e ao longo da costa, revivendo a prática de antigos navegadores
ilustres de Aveiro. Paralelamente os promotores da Fundação da Associação são
nesse tempo e bem quase até aos nossos dias também construtores náuticos
amadores alguns verdadeiros mestres da construção naval nas suas variadas
técnicas e sendo assim, consignaram também o princípio da AVELA apoiar sem
reservas todos quantos quisessem construir a sua própria embarcação à vela
disponibilizando apoio técnico, informação e a experiência dos associados com
conhecimentos.
A 26 de Março de 1991 a AVELA consegue o seu primeiro Alvará para implantar no
canal Central a poente da ponte do IP5 de ambos os lados do canal os moirões
necessários para a amarração dos primeiros veleiros dos associados, alguns
construídos por si mesmos.
Entretanto a Associação decide lançar um evento de grande repercussão
internacional: 1ª Regata Internacional Arcachon-Aveiro .
Este evento colhe o patrocínio das duas câmaras, de Aveiro e Arcachon que têm
um protocolo de geminação, do Clube de Voile de Arcachon e o apoio da região de
Aquitene em França, além dos produtores de vinhos de Bordéus e da
Bairrada e de inúmeras empresas em ambos os países. Este evento constata a
necessidade de criar um apoio mais eficiente e de maior dimensão para atracar as
embarcações dos associados que crescem em número todos os anos. Assim,
passados dez anos procede-se a uma segunda edição da Regata Arcachon-Aveiro

já com um pontão de aproximadamente de 20 0m implantado na lota velha próximo
de um dos armazéns, o nº7, entretanto recuperado para sede da Associação. Ao
longo destes 27 anos que leva de exercício a AVELA tem-se distinguido na laguna
de Aveiro por ser talvez a única Associação de Velejadores que realiza a maioria
dos seus eventos em mar aberto quer junto à costa unindo todas as cidades
costeiras próximas como Figueira da Foz (Regata intercidades Aveiro-Figueira da
Foz) ou Nazaré e Peniche com ancoragem nas Berlengas assim como para norte ,
unindo a nossa cidade a Gaia, Porto, Leixões, Vila do Conde, Póvoa do Varzim e
Viana do Castelo.
No domínio internacional a AVELA organizou durante três anos consecutivos a
Regata Internacional Rias Baixas Ria de Aveiro unindo a Galiza e a região de Aveiro
que carreou para a Associação uma responsabilidade forte como veículo de
promoção não só da prática de vela em mar aberto mas também da cidade de
Aveiro, os seus canais e demais pontos de interesse turístico.
Continuamos hoje a pensar que é importante a região ter uma Associação como a
AVELA - Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro, bem representativa dos valores
náuticos que desde sempre foram apanágio das gentes da Região Lagunar e do seu
Centro, a magnífica cidade de Aveiro.

