Relatório de eventos e
atividades
2019

Apresentação
Este relatório tem o principal
objetivo de ilustrar as atividades
realizadas no Clube dos
J a n g a d e i ro s n o a n o d e 2 019.
Entre os destaques estão as
atividades sociais, culturais e
promovidas durante o ano,
reunindo associados, convidados
e famílias no clube.

O Clube
O Clube dos Jangadeiros é um dos
principais pontos da zona sul de Porto
A l e g r e . C o m s e d e n o b a i r r o Tr i s t e z a ,
fica às margens de um dos mais belos
cartões postais da capital gaúcha: as
águas do Guaíba.
Fundado em 7 de dezembro de 1941,
pelo empresário e desportista
Leopoldo Geyer, o Jangadeiros conta
com uma grande infraestrutura para
atender com excelência associados,
convidados, famílias e amigos.
Inserido em um cenário natural
espetacular, o Clube é ideal para
aproveitar momentos de lazer e
descontração com familiares e amigos.

Atividades e eventos
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Mais de 60
crianças, pais e
familiares
aproveitaram para
participar da 4ª
edição do
Descobrindo a Vela
no Jangadeiros.
Com a missão de
proporcionar o
primeiro contato
com o esporte
náutico, o evento
realizado pela
Escola de Vela
Barra Limpa
garantiu muitos
ensinamentos,
velejadas e a
descoberta do
esporte nas águas
do Guaíba.

4º Descobrindo a Vela no Janga
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Campeonato Sul-Americano de 470

Em março, o clube
sediou o Campeonato
Sul-Americano da
classe 470.
A competição contou
com os principais
nomes da vela brasileira
e argentina em regatas
de alto nível
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Uma das principais
competições de
oceano do Rio
Grande do Sul, a XXV
Copa Cidade de
Porto Alegre contou
com a participação
de mais de 150
velejadores
Foram dois dias de
grandes regatas nas
águas do Guaíba,
reunindo tripulações
a comodoria e
diretoria, diversas
autoridades para
homenagear o
aniversário da capital
dos gaúchos.

XXV Copa Cidade de Porto Alegre
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Promovidas pela Diretoria
de Cruzeiro do Clube, as
Regatas da Lua Cheia são
realizadas uma vez por mês.
Proporcionam uma velejada
de confraternização até o
Museu Iberê Camargo e o
Jantar dos Cruzeiristas.

Música ao pôr do sol
Regatas da Lua Cheia

Em atividade oferecida pela
diretoria cultural do Clube dos
Jangadeiros, a atração Música
ao Pôr do Sol deu início ao
calendário de eventos sociais e
culturais do clube.
O pocket show reuniu
associados e convidados na
Ilha dos Jangadeiros. No
repertório, puderam-se
apreciar grandes sucessos do
jazz, bossa nova e da música
popular brasileira (MPB).
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O mutirão de limpeza da orla e
dos molhes ‘Vamos abraçar o
Janga” mobilizou associados do
Clube dos com o de objetivo
promover a conscientização e a
preservação do meio ambiente.
No total, o grupo recolheu sete
sacos de lixo, com capacidade
para 100 litros cada, de resíduos e
madeiras que estavam em torno
das águas.

Formatura da Escola de Vela
Vamos abraçar o Janga

Com participação de mais
de 200 convidados, a Escola
de Vela Barra Limpa realizou
em abril a formatura dos
alunos dos cursos de
Optimist (níveis I, II e IV), e
Monotipos (nível I).
Após a entrega dos
diplomas, o almoço de
confraternização especial
com costelão e churrasco
encerrou o evento e reuniu
velejadores, famílias e
amigos.
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A sétima edição da Optifest
reuniu velejadores, atletas,
famílias na Escola de Vela Barra
Limpa, do Clube dos
Jangadeiros.
A atração, promovida pela
Flotilha da Jangada –
velejadores da classe optimist , contou com regatas festivas
da classe, alusivas ao dia das
mães.

Travessia do Mar de Dentro

7º Optifest
O Clube também promoveu uma
palestra especial com o atleta
Leandro Raí, contando a história
da ‘Travessia do Mar de Dentro’.
No bate-papo, o atleta contou
sobre a maior travessia de stand
up paddle em água doce do
mundo, realizada de forma
inédita em um SUP de 16 pés.
O atleta remou mais de mil
quilômetros pelo Guaíba e a
Lagoa dos Patos em 76 dias,
utilizando uma prancha com
mais de 5 metros de
comprimento, projetada
especialmente para este desafio.
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Ministrado pelo diretor de planejamento
estratégico do Clube dos Jangadeiros, Luiz
Gerbase, o minicurso de drones contou com
grande participação de associados e convidados
no restaurante da Ilha do clube.
A palestra abordou temas como história,
legislação e utilização do drone, mostrando passo
a passo como é o mecanismo e a estrutura do
aparelho, câmeras, controles, sensores e dicas
para quem deseja comprar e utilizar o
equipamento.

Minicurso de Drone

Cruzeiraço de Outono
O grupo de Cruzeiristas
do Clube promoveu o
Cruzeiraço de Outono,
confraternização com
velejada rumo à Praia do
Tranquilo, no Bairro
Ponta Grossa.
O encontro contou com
a presença de mais de
100 convidados e cerca
de 40 embarcações
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Happy Hour com Jazz
O final de tarde contou com a
realização do Happy Hour com
Jazz do Clube dos Jangadeiros,
evento promovido pela diretoria
cultural que reuniu associados e
convidados na ilha do clube.
Acompanhado do pôr do sol na
beira do Guaíba, os convidados
aproveitaram a apresentação
especial da cantora Ariane Wink e o
grupo A Ponte Trio, que embalou a
tarde com grandes sucessos e
garantiu a animação do encontro.

Feijoada do Optimist
O jantar especial com
feijoada promovido pela
Flotilha da Jangada teve
grande participação de
velejadores, famílias, amigos
e convidados no
restaurante da Ilha.
O evento, já tradicional no
calendário da flotilha, é uma
oportunidade de reunir as
gerações da vela e
incentivar os jovens
velejadores.
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O Janga Sail Talks foi a novidade
deste ano. No evento, os
velejadores compartilham suas
experiências em velejadas pelo
Brasil e no Mundo.
Com interatividades, histórias,
curiosidades e muita descontração,
a atração é realizada mensalmente
no clube, reunindo convidados e
amigos para compartilhar
experiências náuticas.

Janga Sail Talks

Recital da Ospa
Cerca de 80 pessoas estiveram
presentes no concerto de
violoncelos da escola de música da
Ospa, no restaurante da ilha do
Clube dos Jangadeiros.
A ação, que faz parte do projeto
Ospa na Comunidade, contou com a
presença de associados, convidados
e alunos da Escola Municipal
Lidovino Fanton.
Na ocasião as pessoas
acompanharam uma apresentação
musical repleta de sucessos da
música clássica, cinema e televisão.
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França e Portugal foram alguns dos
países homenageados no Jantar
Temático do Jangadeiros,
promovido pela diretoria cultural.
Além de promover a cultura, o
evento traz a gastronomia e a
literatura de cada país, além da
música com uma apresentação
especial.

Jantar temático

Festa Junina
A tradicional Festa
Junina do Clube reuniu
grande participação na
Ilha dos Jangadeiros.
O Arraial do Janga,
como é chamado,
contou com as comidas
típicas e muitas
brincadeiras para todas
as idades.
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Janga Night Club
Novidade para aquecer o inverno
dos associados e convidados na
ilha do Clube.

Noite de Fondue
Noite dos Chefs

Sucesso, a Noite dos
Chefs contou com a
participação de
associados do clube,
que preparam pratos
deliciosos em uma
noite de
confraternização.

A festa Janga
Night Club teve
música e
repertório com as
melhores músicas
nacionais e
internacionais.
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Confraternização, uma tarde
ensolarada e, claro, muita música.
Ao ritmo do blues, o Clube dos
Jangadeiros recebeu os músicos
Tom Worrell e Luciano Leães para
uma apresentação especial que
animou associados e convidados
no deck da ilha do clube.

Happy Hour com Blues

Noite Sushi

Outra novidade em
2019 foi a Noite do
Sushi.
O evento contou
com as delícias da
cozinha oriental no
restaurante da ilha
dos Jangadeiros.
16

Copa Quebra Gelo de Oceano
Copa Barra Limpa de Oceano

Já tradicionais no calendário do clube, a Copa
Quebra Gelo e a Copa Barra Limpa de
Oceano são realizadas no meio do ano,
reunindo velejadores e tripulações dos clubes
náuticos de Porto Alegre.
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A 29ª edição do
tradicional evento da
classe Oceano do
Clube dos Jangadeiros
teve a participação de
mais de 70
embarcações nas
águas do Guaíba.

XXIX Troféu Cayru de Vela de Oceano

O campeonato, que foi
a segunda etapa do
Estadual de Oceano,
homenageia a vela
gaúcha através do
legado de Leopoldo
Geyer, fundador do
Clube, levando o nome
do seu barco, o Cayru.
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Em novembro, o
Clube dos
Jangadeiros
recebeu pela
primeira vez na
América do Sul o
Campeonato
Mundial de Vela
Rádio Controlada.
A classe IOM, sigla
para International
One Metre, reuniu
mais de 76
competidores de 25
países na ilha do
Clube.

Campeonato Mundial da classe IOM
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Jantar dos Ex-Comodoros
Mostra Fotográfica
“O Jangadeiros por seus Sócios”

Iniciando as festividades de 78 anos do Clube
dos Jangadeiros, o Jantar dos Ex-Comodoros
abriu as comemorações homenageando as
autoridades que estiveram a frente do clube
nas gestões anteriores.
Outro evento destaque foi a Mostra
Fotográfica “O Jangadeiros por seus Sócios”,
que valorizou as fotografias captadas por
associados e celebrou o aniversário do clube.
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Para celebrar os 78
anos do Clube dos
Jangadeiros, a
programação
contou com as
regatas de
aniversário do
clube.
No sábado foram
realizadas as regatas
para os monotipos.
Já no domingo, foi
a vez dos veleiros
da classe oceano
entrarem nas águas
para prestigiar esta
data especial.

Regatas de 78 anos do Jangadeiros
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Em uma noite
especial, o Clube
dos Jangadeiros
promoveu o jantar
para celebrar seus
78 anos, no
restaurante da Ilha.
A confraternização
reuniu associados e
convidados e
contou com pratos
deliciosos no menu,
música ao vivo com
a banda 3K e muita
celebração

Jantar de 78 anos do Jangadeiros
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Recital de Natal
O final da tarde do dia 14 de dezembro, foi repleto de emoções com belas canções
natalinas e eruditas no recital de natal do Clube dos Jangadeiros, atração que reuniu
associados e convidados na ilha do clube.
Com uma apresentação especial com o pôr do sol no Guaíba como fundo, o
evento contou com a participação da soprano Candice Mascarello, o tenor Maicon
Cassânego, Rudolfo Wulfhrost no piano, além do coral D9 e o coral da Adufrgs, e
fechou o calendário de eventos do Clube.
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