


MENSAGEM DA DIRETORIA

A 43ª edição de nossa Regata Aratu-Maragojipe foi preparada com uma 

dedicação muito especial para receber os companheiros velejadores dos 

mais diversos portos, tanto do nosso Brasil como de outros países amigos.

Com igual empenho, nos preparamos para receber nossos patrocinadores, 

autoridades, amigos e convidados para momentos de um agradável convívio, 

tendo o rio e o mar como pano de fundo.

Em nome do Aratu Iate Clube, de sua Diretoria e do nosso quadro de 

associados, sejam bem vindos!

PALAVRA DA VIA NÁUTICA

Everton Fróes & Marcelo Fróes - Diretores

Nossos primeiros passos na organização da Regata Aratu-Maragojipe 

aconteceram em sua 20ª edição, nos idos dos anos 90. Ao longo do tempo, o 

agradável percurso, o investimento de patrocinadores e a dedicação dos 

velejadores, fizeram deste empreendimento um dos maiores eventos 

náuticos da América Latina.

A Via Náutica sente-se especialmente gratificada em haver contribuído para 

tão significativa trajetória de sucesso, obtida através de uma sólida parceria 

com o Aratu Iate Clube. Nossos agradecimentos à comunidade do esporte 

da vela, aos nossos parceiros e às autoridades governamentais pelo 

indispensável apoio. Bons ventos!

CRUZEIRO COSTA LESTE

Pela quarta vez a Bahia tem a honra de receber os nossos “irmãos do mar” 

do Cruzeiro Costa Leste, que se integram de maneira muito positiva à 

Regata Aratu-Maragojipe. Sejam muito bem-vindos! Que juntos possamos 

desfrutar de bons e inesquecíveis momentos de amizade e confraternização, 

tendo o mar e o vento como testemunhas.

 NÁUTICA - TURISMO - MEIO AMBIENTE - CULTURA

A Regata Aratu-Maragojipe reúne em um só momento tudo isso! Sem dúvida 

um vivo cartão postal da nossa terra, da nossa gente!



PROGRAMAÇÃO

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Dia 24 de agosto - Sexta-Feira - a partir das 19h30, na sede do Aratu Iate Clube - 

Abertura oficial da 43ª REGATA  ARATU-MARAGOJIPE.

LARGADAS

Dia 25 de agosto - Sábado - a partir das 10h00 - Baía de Aratu. Vide “Instruções 

de Regata” com os horários de largada para cada classe.

EM MARAGOJIPE - IV FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PARAGUAÇU

Os velejadores serão recepcionados por autoridades locais e grande público. 

Apresentação do Carnaval de Maragojipe e exposições do rico artesanato da 

região também marcam as ações na cidade. 

Acontece também o IV Festival Gastronômico do Paraguaçu. Diversos 

restaurantes e bares da cidade oferecerão pratos especiais à preços 

diferenciados. 

Aos velejadores também será oferecido um jantar com pratos típicos da região 

nas dependências do antigo mercado municipal. O horário de atendimento será 

das 18 às 21 hs. O acesso ao local somente com apresentação do ticket.

FESTA DE PREMIAÇÃO / ENTREGA PRÊMIO MEIO AMBIENTE

Dia 25 de agosto - Sábado - a partir das 21h00, na praça do Caijá, em Maragojipe, 

com apresentação de Grupos Musicais e Folclóricos.

UM EVENTO COM HISTÓRIA

A “Regata Aratu-Maragojipe” surge em 1969 ainda com o nome de “Regata de 

São Bartolomeu”, por iniciativa de alguns maragojipanos, sócios do Aratu Iate 

Clube, em homenagem ao santo padroeiro da sua cidade natal.

Predominava na competição o “Saveiro”, representado na época por 

embarcações como o “Coisa Boa” de Ciro Barbosa e o “Nordeste” de Raimundo 

Ramos. 

Transcorridos 43 anos, a Regata Aratu-Maragojpe é hoje um ícone do Iatismo na 

América Latina. Centenas de embarcações e velejadores navegam por um dos 

mais belos e aprazíveis percursos do mundo, tendo a Baía de Todos os Santos e 

Rio Paraguaçu como cenário deste grande acontecimento náutico.
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