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Notícias Mirpuri

O Veleiro Português Mirpuri 
Volta à Ocean Race
AFundação Mirpu-

ri tem o prazer 
de comunicar a 

cerimónia de apresenta-
ção e baptismo do único 
barco português que irá 
participar na The Ocean 
Race 2021-22, que teve 
lugar no passado dia 15 
de novembro, na Marina 
de Cascais.

O barco “Racing for the 
Planet”, da Mirpuri Foun-
dation Racing Team, pro-
mete não só competir pelo 

troféu, como também lutar 
pelos valores da Fundação, 
pela sustentabilidade e con-
tra as alterações climáticas, 
dando voz à campanha 
#StopClimateChange.

Esta campanha pretende 
ainda reforçar outras men-
sagens de sustentabilidade 
da Fundação, como a luta 
constante contra os plásti-
cos no oceano, a perda dos 
recifes de corais e o aqueci-
mento global.

Recorde-se que na edi-

ção 2017-18 da regata, a 
Fundação Mirpuri se tor-
nou no principal parceiro 
de sustentabilidade da The 
Ocean Race (ex-Volvo Oce-
an Race), a mais antiga e 
prestigiada regata à vol-
ta do mundo, assim como 
parceiro fundador do barco 
“Turn the Tide on Plastic”, 
que também carregou a 
bandeira portuguesa e que, 
pela primeira vez, contou 
com velejadores portugue-
ses a bordo 

O barco “Racing for the 
Planet” irá competir na 
classe VO65, projetada e 
construída para ser uma 
máquina competitiva e de 
alto desempenho. A intro-
dução deste design único 
para frota revolucionou a 
regata, liderando a compe-
tição e atingindo velocida-
des recordes, garantindo 
que a prova seja vencida 
nos oceanos.

Enviamos em anexo o 
programa do evento.


