
 

Seth apoia Vela Sem Limites 

A Seth tem vindo a apoiar vivamente a prática de 
actividades desportivas que proporcionam a melhoria da 
qualidade de vida da pessoa portadora de 
deficiência. Neste âmbito, foi subscrito no dia 21 de 
Junho de 2005, um protocolo entre o Clube Naval de 
Cascais, a Câmara Municipal de Cascais e a Cercica 
(Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados de Cascais), que irá 
possibilitar às pessoas com deficiência 
aprenderem e praticarem vela. 
O protocolo deu assim vida ao projecto Vela Sem 
Limites, numa iniciativa do Clube Naval de Cascais, 
apoiado por inúmeras entidades e parceiros como a 
Seth - que patrocinou a compra dos três barcos Access, 
destinados a vela adaptada - e a Câmara Municipal de Ca
grua, concebido para a prática da vela adaptada a partir da

O ensino e prática da Vela Adaptada será feito no A
permitindo que os velejadores com deficiência sejam a
experiência em vela. Posteriormente passam a andar do
treinador num barco a motor. Numa próxima etapa, o Clu
barcos simples, permitindo aos velejadores andarem sózin
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