
Lord Nelson, um “Tall ship” está de visita a Lisboa.  

Este grande veleiro de bandeira britânica atracou na Doca de Alcântara na Rocha Conde de Óbidos e 

mostrou as suas particularidades únicas aos seus visitantes a 16 de Dezembro. 

Voltará de novo à capital portuguesa para o evento “The Tall Ships Races 2012 Lisboa” que está 

agendada para as datas de 19 a 22 de Julho do próximo ano. 

A característica que este navio tem de única, é que o seu designer Colin Mudie quando o projectou 

em 1984 teve como grande desafio fazê-lo de modo a que metade da tripulação pudesse ser 

composta por pessoas portadoras de deficiência motora, estando todo ele equipado com elevadores 

de cadeiras de rodas, corrimões reforçados para a segurança destes tripulantes com necessidades 

especiais.  

Hoje a Aporvela e a Associação Salvador foram comprovar a eficiência. O próprio Salvador, guiado 

pelo comandante do Lord Nelson, esteve nos comandos do barco desde o leme no topo, à sala de 

controlo, cabines na parte inferior, a proa, por todo o navio mesmo, com recurso aos elevadores 

eléctricos e a outros acessórios auxiliares. 

A visita que fizemos por todo o barco, além de ter camarotes adaptados para serem utilizados por 

pessoas de cadeiras de rodas, as casas de banho totalmente equipadas estavam indicações escritas 

em Braille (embora não seja habitual receberem tripulantes invisuais o espaço também está 

preparado para eles) visitamos a biblioteca a enfermaria, sala de refeições e até a própria rampa de 

acesso ao navio, todos estes espaços sempre desenhados a pensar na sua utilização por todos. 

O Lord Nelson, propriedade da Associação ”Jubilee Sailing Trust”, é um veleiro de Classe A, tem 

52,42m de comprimento, 18 velas com área total de 1.024m2 e o seu porto de abrigo é em 

Southampton, Inglaterra. 

O seu nome é em homenagem ao almirante e herói britânico Horatio Lord Nelson, conhecido pelas 

suas vitórias contra os franceses nas Guerras Napoleónicas. 

O “The Tall Ships Races 2012 Lisboa” tem passagem na capital portuguesa no próximo Verão onde 

são esperados 60 grandes veleiros, com cerca de cinco mil tripulantes representando 49 países. A 

organização destas Regatas é da responsabilidade da “Sail Training International” com objectivo de 

promover a formação e treino de mar, e a partilha de experiências e encontro de culturas de jovens 

de todo o mundo. 

Esta competição de 2012 parte de Saint Malo, passa por Lisboa, segue para Cadiz, La Curuña 

terminando em Dublin. 

O Porto de Lisboa já recebeu cinco edições desta prova sempre com grande sucesso com as suas 

infra-estruturas a corresponder às necessidades deste tipo de evento. 

Durante estes quatro dias (19 a 22 de Julho) entre a Praça do Comércio e a estação de Santa 

Apolónia além de receber estes grandes veleiros, tem eventos e diversões associadas em clima de 

grande festa. 

Texto e Fotos: Pedro MF Mestre (Veja mais fotos em: Galeria de Fotos \ Eventos) 



 

           

 

 



 

                   

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


