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CAMPEONATO EUROPEU SHARPIE 2022 
 

 

Caros Amigos / Dear Friends 

 

A APCS vai levar a efeito o Campeonato da Europa da Classe Sharpie 2022, em colaboração com o 

CLUBE NAVAL DE SESIMBRA, de 23 a 30 de Julho de 2022, em Sesimbra. 

The Portuguese Sharpie Association (PSA) will hold the 2022 Sharpie European 

Championship, in collaboration with CLUBE NAVAL de SESIMBRA (CNS) from the 23rd to the 30th of 

July 2022, in Sesimbra. 

 

Tendo em consideração a forma similar como a APCS e o CNS encaram a Vela, bem como as 

excelentes instalações do Clube e todas as facilidades que rodeiam a região, espera-se que no 

próximo ano, seja finalmente possível levar a magia dos Sharpies a essa fantástica paisagem da Serra 

da Arrábida. 

Bearing in mind the similar way that both the PSA and CNS understand sailing and in 

particular this class of boats, as well as the great facilities available all around this area, we hope 

to be able to finally take the “magic” of the Sharpie Class to the amazing landscape of Serra da 

Arrábida. 

 

Como será possível verificar pelas fotos que anexamos, a zona tem tudo para acolher da melhor 

forma a Classe Sharpie e os velejadores Nacionais e Estrangeiros que se juntarem a mais uma grande 

festa da Classe. 

 As you will see by the photos we enclose, this area has got everything to welcome the 

Sharpie Class the best way, as well as all the National and Foreign sailors that join us for another 

great party of this Class.  

 

O CNS foi fundado em 1930 e dispõe de umas fantásticas instalações, que englobam parque, lugares 

na água, guincho e/ ou rampa, balneários e um restaurante com uma magnífica vista sobre toda a 

baía. 

O CNS apresenta ainda no seu palmarés de organizador de regatas, a realização de um grande  
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número de regatas entre as quais os Campeonatos Europeus Júnior das classes  420 e 470. 

 The CNS was founded in 1930 and has got great facilities, with a park, water mooring, 

crane and ramp, toilets and a restaurant on the top floor with an amazing view over the whole 

bay. 

The CNS also has a long story of organizing regattas of several classes and have organized the 

2018 Junior Europeans for the 420 and 470 classes. 

 

A proximidade do Parque de Campismo Municipal (< 500m) constitui uma enorme mais-valia para 

este Campeonato, e brevemente serão fornecidas mais informações sobre outro tipo de 

alojamentos disponíveis, e que desde já aconselhamos sejam vistas pelos interessados, dado ser 

uma zona com grande movimento de pessoas nesta altura do ano. 

 The Municipal Camping Park is within walking distance from the Club, and soon we will be 

supplying more information about other available type of accommodations.  

We advise you to look as this as soon as possible, as this is an area of turistic interest and full of 

people in the Summer. 

 

A Vila de Sesimbra oferece ainda magníficos restaurantes (principalmente de peixe) e todas as 

facilidades (hotéis, bancos, supermercados, lojas, etc.) e o Centro fica a cerca de 3kms do Clube. 

A pouca distância do Clube há praias de areia branca. 

 The village of Sesimbra offers great fish restaurants, and all the facilities (hotels, Banks, 

Supermarkets, shops, etc.) and its Center is about 3 kms from the Club. 

White sand beaches are available within walking distance. 

 

Como é Sabido, a Arrábida é uma área de Paisagem Protegida, para além de estarmos num dos 

paraísos do Mergulho, pelo que há muito a ver e a fazer. 

 

 The Arrábida área is of Natural Beauty Protected Area, and is one of the paradises for 

diving, so, there’s plenty to see and do. 

 

Juntem-se a nós para mais uma grande festa da Vela e em particular da Classe Sharpie. 

Todos são BEM-VINDOS. 

 Please join us for another great party of Sailing and particularly of the Sharpie Class. 

You’re all WELCOME 

Paulo Silveirinha 

Presidente da APCS 
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