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XXX REGATA DOS BARCOS RABELOS
No dia 24 de Junho, pelas 16:00, decorreu mais uma Regata de barcos Rabelos da Confraria do
Vinho do Porto, a XXX.
Num dia esplendoroso de Sol, a Regata teve início à hora prevista, com saída do Cabedelo em
direcção à Ponte D. Luiz I, acompanhada pelo barco da empresa BarcaDouro, com cerca de 250
pessoas, entre as quais destacadas personalidades da cidade, distintos Confrades e seus
convidados.

("Clicar" na foto acima para ver as Fotografias da Regata 2013)

As margens cheias de gente, emolduravam o rio em festa, pleno de vida e animação para
assistirem ao evento mais tradicional que as cidades do Porto e Gaia oferecem aos seus
habitantes.
Os 16 barcos Rabelos das várias empresas de Vinho do Porto (Gran Cruz, Quinta and Vineyard
Bottlers, Sogevinus, Sogrape Vinhos, Symington Family Estates, Rozès) com as velas coloridas ao

vento disputavam os lugares da frente, com toda a garra das equipas navegadoras.
No conjunto colorido das velas, destacavam-se o rosa, o azul, os pretos, o vermelho, o amarelo e
as tradicionais velas brancas, que com os seus logos fazem a publicidade das grandes marcas de
Vinho do Porto.
Ganhou esta regata o Rabelo “Quinta dos Canais”, da Cockburn, do grupo Symington Family
Estates, com a sua corajosa equipa, chefiada pelo Mestre Luís Martins.

Em segundo lugar ficou o Rabelo “Quinta da Foz” do Grupo Sogevinus e em terceiro lugar,
“Infanta D. Isabel ” da firma Rozès, SA.
Seguiu-se a entrega dos prémios pelo Chanceler da Confraria, Senhor George Sandeman, os
aplausos e as habituais fotos de família. Tudo isto acompanhado por danças e cantares do grupo
Rancho Folclórico Lavradeiras, de Sta. Maria Adelaide.

Por fim, as equipas participantes e convidados dirigiram-se para as instalações das Caves
Sandeman, onde se realizou um agradável Jantar convívio.

