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PARA: Exmo Senhor JOst LUCENA DANTAS
L Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República
FAX: OXX61 224-0289

IDE: PEDRO VIEIRA CESARI Chefe de Gabinete do Ministro

Número de páginas: (incluin,:::.d:::o...::e:.::st:=.a)L03~· __. . DATA: OJ/Õii2029--'
N." 138

Senhor Chefe,

Conforme solicitação desse Gabinete Pessoal, envio, em anexo,

cópia atualizada da Agenda Oficial alusivas às Comemorações dos 500 Anos

do Descobrimento do Brasil.

Certo dO pronto atendimento, coloco·me à disposição para sanar

eventuais dúvidas com relação ao assunto.
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L' Esplanada dos Ministérios - Bloco "A" - 7° andar - 70.054-900 - Brasília - DF
'.. Telefones: (OXX61) 226-8555/315-1868 - Fax (OXX61) 224-5809
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o Comité Executivo das Comemorações dos 500 Anos do Descobrimento
do Brasil, presidido pelo Exce/entíssimo Senhor Ministro de Estado do
Esporte e Turismo, Dr. Rafael Greca de Macedo, definiu as bases das ações
das festividades que lido se estender de 10 de janeiro de 2000 a abril de 2001.

AGENDA DAS COMEMORAÇ()ES DOS 500 ANOS

Redescobrindo o BTlISil a cada dia 22 - Uma importante açiJo, definida pelo
Comitê Executivo dos 500 Anos. será o lançamento dos marcos nacionais ou
eventos referentes 500 anos nos diversos estados da Federação. entre
novembro de 1999 e abril de 2001. sempre acontecendo no dia 22 de cada
mês. Essas ações serão executadas em parceria com os governos estaduais,
com a intenção de fixar marcos históricos geradores de emprego, renda e que
permanecerão além das festividades. Entre outros, a guisa de exemplificação,
podemos citar a Praça de Recife - marco histórico do início da cidade - que
faz parte do projeto "Eu vi o Mundo e e/e começava em Recife. " - Aquário
Amazônico de Manaus/AM - Painel Sérgio Ferro ,em Curitiba/PA,
Restauração da Torre da Igreja das MlssiJes no Rio Grande do Sul. Museu do
Futebol (Maracantl) Rio de Janeiro e Museu Aberto do Descobrimento
abrangendo Cobrá/ia, Porto Seguro, Prado, Be/monte na Bahia e Ceará ..
Cidade Cenográfica Padre Cícero - Juazeiro..

Projeto Mon"menta - Grandes projetos nacionais de resgate e restauraçiJo
da memória histórica nas cidades de Olinda, Recife, Ouro Preto, Rio de
Janeiro, SlJo Paulo, SlJo Luis, Salvador, entre outras. Serilo feitos
investimentos globais no valor de US$ /44 milhões em parceria com o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento (BID).

Projeto Retratos do Brasil - Esttlo sendo produzidos, em vfdeo, vinte e
quatro viagens didáticas pelo Brasil para distribuição em escolas. J:.ste
projeto está sendo elaborado em parceria com a Fiat do Brasil.
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Sinfonia Brasil 50() Anos - a Ministério da Cultura irá escolher 04
composiçiJes brasileiras para serem executadas, em audições populares. nas
grandes urbes. durante o ano das comemoraçiJes.

Projeto Pau Brasü· Consistirá na semeadura de mudas de pau-brasil e da
flora nativa em todo o Brasil em parceria com a Secretaria de Estado da
Comunicação da Presidhlcia da República e Ministérios do Exército.
Educação e Cultura.

Projeto Brasil 500 Anos· Consistirá em ações de educaçiIo e celebração,
coordenado pela Rede Globo de Televisão com apoio do Banco Itaú,
Parmalat, Governo da Bahia, Telemar e da Petrobrás.

Projetos Ediç6es Nacionais - Divulgação da literatura brasileira em
parceria com jornais, com a editora Brasil Nova Aguilar, produção de CDS
de músicas e poesias brasileiras encarladas em jornais e revistas do Brasil e
POrlugal.

OUTUBR0l1999

Dia 28 - Reunião bilateral BrasillPorlugal, em São Vicente/São Paulo .
divulgação do calendário oficial das comemorações.

NOVEMBR0l1999

Inauguração da expos/çilo " O Barroco BrasUelro" no Petit Palais . Museu
do Louvre. em Paris, com o apoio do Governo Brasileiro, Prefeitura de Paris
e a União Latina.

Saída das Chama do Conhecimento dos Povos Indlgenas do Municfpio de São
Raimundo Nonato. na Serra da Capivara/PI e da Chama do Conhecimento
dos Povos Negros da Gruta da Terra Ronca, no QUilombo dos Calungas .IGa.
respectivamente.

DEZEMBR0l1999

Dia 11 - Salda da Chama do Conhecimento dos Povos Lusitanos da Torre de
Belém. em Lisboa - Portugal.
Dia 31- Recepção pelo Excelentls.~imo Senhor Presidente da República. Dr.
Fernanda Henrique Cardoso, das Chamas do Conhecimento. na Escola
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Naval do Rio de Janeiro, ao entardecer. Essas chamas sertlo fundidas em uma
única que acenderá as luzes do Revéllion do Milênio. no Rio de Janeiro.

JANEIRO - 2000

Dia 10
_ Começa a itinerância da Chama do Conhecimento saindo do Rio de

Janeiro e Chegando a Porto Seguro/BA no dia 22 de abril de 2000.

DIA 10
_ Procissão Marllima dos 500 Anos em Angra dos Reis - Rio de

Janeiro.

Dia 05 - inicio do MUNDIAL INTERCLUBES - 500 Anos - da FIFA. O
campeonato tenninará no dia 15 de janeiro.

Dia 19 - Reunido da Comissdo de Honra no Gabinete Real Portugues de
Leitura - Rio de Janeiro

Dia 22 • EncenaçDo da chegada de Martim Afonso - São Vicente

FEVEREIRO - 2000

Lançamento dos Jogos do Brasa. Esses jogos serDo disputados em diversas
cidades brasileiras e serDo compostos de jogos universitários, indigenas,
jogos da terceira idade, e de identidade cultural

MARÇO 2000

Dia 4 a 7 - Carnaval Temático dos 500 Anos

Dia 09 - Visita do Excelentissimo Senhor Presidente da República do Brasil,
Dr. Fernando Henrique Cardoso a Portugal para assistir a largada da
regata histórica dos 500 Anos do Brasil que partirá de Lisboa em direção a
Porto Seguro, na Bahia.
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Dia 09 - Inauguração da casa de Cabral - Memória do Brasil _ com o
patrocínio do Banco do Brasil e da Fundoçl1o Odebrecht, em Santarém _.
Portugal e do restauro da Igreja da Graça Úazigo de Cabral) também em
Santarém - Portugal.

Dia 17 - Inauguraçl10 da Escola do Teatro Bolshoi/Brasil- JOinville

Dia 29 - Inauguraçdo da restauraçi10 das rufnas do Castelo de Garcia D
Ávila - construçdo medieval· que fica na Praia do Forte, em Salvador.

Dia 29 - Festival Internacional de Teatro - Curitiba

ABRILI1000

Dia 05 a 09 - l° Encontro Nacional - "Eco da Paz" 500 Anos - Porto
Seguro - Bahia.

.Dia 22 - Apresentação da Banda Marcial Prof. Amadeu Guimarães do
Colégio São José de Petrópolis - RI, no desfile de abertura da "Main Street
Electrical Parade ", na cidade de Orlando - Flórida - EUA.

Dia 22 - Parado naval e chegada da regata histórica, vindo de Lisboa, a
Porto Seguro/Bahia.

Dia 22 - Inauguração do Museu Aberto do Descobrimento - Terminal
Turístico, Museu Indfgena, Centro de Artesanato dos Pataxós, Monumento da
Cruz e melhorias urbanas da Vila de Coroa Vermelha, no Município de
Cabrá/ia, Bahia.

Dia 22 - Inauguraçi10 do Centro de Convenções de Porto Seguro

Dia 22 - Festa de Luzes - Apresentação Teatral da chegada da frota de
Cabral e da Chama do Conhecimento

Dia 23 - Páscoa Musical dos 500 Anos em todas as 5500 cidades braJ:ileira.~

Dia 23 - Desfile temático, em Salvador. "Aqui nasceu o Brasil".
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Dia 24 - Abertura da Bienal de Artes Visuais - 500 Anos - Silo Paulo

'- Dia 25 - Exposição de azulejaria lusitana e festa comemorativa no Rio de
Janeiro.

Dia 26 - CelebraçtJo de Missa com 500 celebrantes de pafses de lingua
portuguesa - Santa Cruz de Cabrália

-Dia 26 - Assembléia Anual da CNBB (Confederaçl1o Nacional dos Bispos do
Brasil).

, Dia 27- Dia Nacional dos 500 Anos, em Brasflia, com sessão solene do
Congresso Nacional e da Assembléia portuguesa

Dia 27 - Lançamento da pedra fundamental do Museu Nacional de Brasília

,:Dia 28 - Iluminação da hidroe/étrica de ltaipú' Paraná

MAIO/2000

\ Dias 12, 13 e 14 - Ópera "Rei Brasil: Uma Odisséia Tropical "- Salvador 
Bahia.

\Dias 20 e 21 .- Finais dos jogos do Brasil

'Dias 23 a 27 - ReunilJo da Assembléia Geral da ACNO - Associaçl1o dos
Comitês OUmpicos Nacionais

'\Dia 25 a 13 de junho - Festa do Divino Espfrito Santo - Cavalhadas
Pirenópolis

\ Dia 26 a 28 - r Fórum Olimpico ano 2000-Porto Alegre

Dia 29 a 31 - VII Cong. Brasileiro de História da Educação Ffsica, Esporte,
Lazer e Dança -.. Gramado - RS
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- Dia JJ a 24 - 53° Congresso Mundial de Jornais e 7° FOM4m Mundial de
Editores - Rio de Janeiro.

\.Dia JO Abertura da Feira Internacional de Hannover, na Alemanha 
exposição dos projetos de desenvolvimento sustentável.

" Conj{resso Brasil/Portugal sobre língua. literatura e artes, na cidade do Porto
em Portugal

\congresso Brasil/Portugal sobre Relações Internacionais e Ciências
Políticas, em Braga - Portugal.

.......... Festa do Boi dos 500 Anos em Parintins

\ Concurso das Caravelas de Fogo - Aracaju - SE

Festa de São João - verde e amare/o.

"-.XVII Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo - Recife

\'Exposição " BRASIL 500 ANOS - E VOCÊ AGORA?" do artista plástico
ANTONIO CEsARlO- Museu da Imagem e do Som - SiJo Paulo

JULH012000

Festival de Cinema dos 500 Anos

'-Festival de Cinema de Brasf/ia

"Festival de Cinema em Gramado
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Dia 16 a 26 - VI Festival Internacional do Folclore de Passo Fundo, Brasil
500 Anos - Passo Fundo - RS.

Inauguração do Museu do Futebol - dentro do Maracanã (que está sendo
reformado) Esse será o marco dos 500 Anos no Rio de Janeiro.

Dia 13 e 20 - Taça dos 500 Anos .- Jogo da seleção brasileira contra a
seleção dos palses que fonnaram o nosso povo. A formaçtJo da equipe da
seleção brasileira será escolhida pelo povo através de um telefone 0800.

SETEMBR0/1000

\, Dia 07 - Parada Nacional- Brasília - DF

\. Dia 07 -- Concerto do Ipiranga na Expo-Hannover - Alemanha.

"- Congresso Brasil/Portugal sobre meio-ambiente, desenvolvimento e
urbanismo - no Rio de Janeiro.

\, Congresso Brasil/Portugal sobre História, em Salvador

'- Inauguração do Projeto Restauro Vapor Blumenau -- um barco que circula
pelo rio Itajaí, em BlumenaulSC

~Reunião da Cimeira - Brasil/Portugal

OUTUBR0/1000

'-- Dia 18 a 24 - IX RJESLOP - Rede Internacional de l!."'statísticas Sociais dos
Países da Lfngua Oficial Portuguesa. no Brasil- Rio de Janeiro.

"-- Dia 12 - Dia da Criança nos 500 Anos
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'\ Dia 10 a J9 - Bahia Fi/me festival de Salvador

\ Terceira edição dos Jogos dos Povos Indígenas Brasileiros, marcando os 500
Anos

\. Mostra InternaCional de Fiuograjia.

(AGENDA SUJEITA A ALTERAÇ()ES)
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SUGESTÃO DE EVENTOS COM A PRESENÇA DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA NAS COMEMORAÇÓES DOS~ ANOS DO BRASIL

• DIA 31 DE DEZEMBRO DE 1999
LOCAL: RIO DE JANEIRO
ESCOLA NAVAL
HORA: 18:00 hs ÀS 1900 hs
RECEPçAo DA CHAMA DO CONHECIMENTO, fogo simbólico com 3 velientes
INDíGENA, PORTUGUESA E NEGRA, UMA SÓ LUZ PARA ILUMINAR O
FUTURO. O Presidente recebe Chamas acesas no Restelo de Lisboa, num antigo
Quilombo dos Calungas (TelTa Ronca - Goiás), na Gruta da Serra da Capivara no Piaui,
e as funde numa única luz, imagem da Nação que somos, TRÊS POVOS UM SO
CORAçAo

DETALHAMENTO:
Evento nacional, transmitido pela Rede Globo, em cadeia com Rádiohrus,
onde o Senhor Presidente se dirigirá à Nação falando sobre nossa aspiração
de futuro com nenhuma criança sem escola, num Pais democrático. com paz
étnica e social, onde COMEMORAR É CONHECER. Exórdio à Nação com
mensagem de Ano Novo, inaugurando o Ano 2000, nosso Ano 500.

() 1(..... DIA 9 DE MARÇO DE 2000
VIAGEM DE ESTADO A PORTUGAL
ATIVIDADES PREVISTAS

'\ Largada da Regata Histórica, Lisboa - Porto Seguro - Rio de Janeiro.
Inauguração da Casa de Cabral em Santarérn. restaurada pelo Governo Brasileiro e
Fundação Odebrecht.
Visita à Igreja da Graça - Túmulo do Descobridor, em Santarém
Atos políticos, culturais e acad@micos em Lisboa a serem definidos pelas Chancelarias
do Brasil e de Portugal.
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• DIA 22 DE ABRIL DE 2000 (Sábado de Aleluia)
LOCAL: PORTO SEGURO. CABRÁLIA, com hospedagem em Comandatuba/ Hotel
Transamérica.
RECEPÇÃO AO PRESIDENTE DE PORTUGAL, Jorge Sampaio.
Inauguração do Museu Aberto do Descobrimento
Inauguração do Centro de Convenções de Porto Seguro
Primeira audiçào mundial da Suite Sintonica Brasil Ano 500
Auto do Descobrimento
Mensagem à Nação
Festa de Luzes (com participaçAo do Santo Padre, o Papa 1. Paulo II desde Silo Pedro no
Vaticano)

• DIA 23 DE ABRlL DE 2000 (Domingo de Páscoa)
PÁSCOA MUSICAL BRASILEIRA, retretas, vesperatas e concêrtos em todo o País
SUGESTÃO: Estada dos dois Presidentes na Costa do Descobrimento.

• DIA 24 DE ABRIL DE 2000 (Segunda Feira da Pascoela)
BIENAL BRASIL 500 ANOS DE ARTES VISUAIS
Entrega da custódia temporária da Carta de Caminha ao Brasil.
Entrega de 12 quadros portugueses ao Brasil.

• DIA 25 DE ABRIL DE 2000 (Terça Feira)
"\ EXPOSIÇÃO DE AZULEJARIA PORTUGUESA NO RIO DE JANEIRO

DIA 26 DE ABRIL DE 2000 (Quarta Feira)
MISSA DO DESCOBRIMENTO
LOCAL: SANTA CRUZ CABRÁLIA
Abertura da Assembléia da CNBB

DIA 27 DE ABRIL DE 2000 (Quinta Feira)
FESTA COMEMORATIVA EM BRASÍLIA
SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL
RECEPÇÃO OFICIAL AO PRESIDENTE DE PORTUGAL, SR. JORGE SAMPAlO
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INSTITUfO*MEMORABILIA

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1999

Agradeço a gentileza com que fui distinguida ao merecer sua atenção para
nosso projeto de reproduzir a viagem de nosso descobrimento com a
participação de réplicas de naus e caravelas da esquadra de Cabral,
navios-veleiros e veleiros de regata e de cruzeiro.

Depois de 4 anos de trabalho, aqui e em Portugal, além de toda a divulgação
nos organismos técnicos internacionais de vela oceânica, estamos em
condições de realizar evento grandioso, de significado mstórico, à altura do
feito que comemoraremos no próximo ano.

Meu entusiasmo e de toda a nossa equipe pelo projeto e o respeito e
admiração que lhe dedicamos por sua liderança, visão de futuro e
compreensão do passado, nos dà a certeza de que sua participação pessoal é
imprescindivel para o sucesso das Comemorações do V Centenário.

leva Cardoso
Rua da Conde/ária, 9 sala 708 Rio de Janeiro RJ

te/.: (55) (21) 516 2315 fax.: (55) (21) 5163088
memorabilia@openlinlc.com.br
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INSTITUTO@MEMORABILIA

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1999

Excelentissimo Senhor
Presidente Fernando Henrique Cardoso
Brasília
Distrito Federal

Senhor Presidente

Temos a homa de nos dirigir a V. Excia. para encaminhar material de divulgação do projeto
BRASIL, 500 ANOS, iniciado pelo Consórcio Mantenedor do Plano Estratégico da Cidade do
Rio de Janeiro que promoveu a constituição do INSTITUTO MEMORABILlA para
desenvolvê-lo.

Nossa intenção, Senhor Presidente, é dar-lhe ciência do estágio atual do projeto, que conta
com a colaboração de diversas empresas e entidades, públicas e privadas, porém não pode
prescindir do apoio de V. Excía., representante máximo das aspirações e da vontade de nosso
povo.

Estamos á disposição de V. Excia. para quaisquer esclarecimentos e para colaborar para que as
Comenwrações do V Centenário do Descobrimento do Brasil possam contribuir para a união
nacional, visando o bem comum.

~
\urJ..!'-

Sergio i1he e yra de Aguiar
Presi ent

Rua da Candelária, 9 sala 708 Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20.091-020
Te!.: (55) (21) 516-2315 Fax: (55) (21) 516-3088 CGC 01.751.537/0001-19

Email: memorabilia@openlink.com.br



REGATA INTERNACIONAL OCEÂNICA
&~GEMCOMEMORATIVA

BRASIL 500 ANOS

REGATA ABERTA PARA VELEIROS MONOCASCOS

DE CRUZELRO E DE REGATA CLASSES IMS E

CHS DE 30 A 85 PÉS E MULTICASCOS

FÓRMULA LIVRE.

VIAGEM COMEMORATIVA ABERTA PARA TODOS

OS TIPOS DE VELEIROS DE OCEANO, COM A

PARTICIPAÇÃO DE NAVIOS-VELEIROS E RÉPLICAS

DE NAUS E CARAVELAS DA ÉPOCA DO

DESCOBRIMENTO DO BRASIL.

TE 75 .~

"BRASIL 500 ANOS"

RÉPLICA
DA NAU CAPITÂNIA

CONSTRUÇÃO DA RÉPLICA HlSTÓRJCA DA NAU

CAPITÂNIA, COMANDADA POR C.... BRAL

QUANDO DESCOBRIU O BRASIL. BASE

HISTORJOGRÁFICA MANTIDA EMBORA TENHAM

SIDO PREVISTAS ADAPTAÇÕES EM RESPEITO ÀS

NORMAS ATUAIS DE SEGURANÇA DA

NAVEGAÇÃO E DA SALVA-GUARDA DA VIDA

HUMANA NO MAR. EXECUÇÃO EM

ANDAMENTO DESDE AGOSTO DE 1998 NA

BASE NAVAL DE ARATU (BA), SOB

GERENCIAMENTO TÉCNICO DO CLUBE NAVAL.

LANÇAMENTO AO MAR EM AGOSTO DE 1999.

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO EM DEZEMBRO

DE 1999. PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM

COMEMORATIVA BRASIL 500 ANOS A PARTLR

DE SALVADOR (19/04/2000). VIAG.ENS

PREVISTAS A OUTROS PORTOS NO BRASIL-E

NO EXTERIOR.



P m comemoração aos 500 Anos do

~~ent~ do Brasil, queremos reviver os

grandes acontecimentos náuticos da época, com

evento à altura da grandeza do nosso país e dos

feitos históricos que resultaram numa nova visão

do mundo e da percepção que a humanidade tinha

de si mesma. Será a oportunidade para

enfocarmos tanto o desenvolvimento das

tecnologias marítimas como as relações políticas,

econômicas e culturais de um novo mundo que

começava a se globalizar.

A abrangência dos festejos programados

extrapolará as fronteiras luso-brasileiras.

Participarão também diversos outros países,

atuantes naformação do povo brasileiro e de sua

cultura. Será o momento de confraternização mais

importante, no Brasil e no exterior, na entrada

do 1II Milênio.

As Comemorações do V Centenário do

Descobrimento do Brasil mostrarão ao mundo um

país forte e orgulhoso, filho da ciência da

navegação e da bravura humana, à altura dos

desafios que foram superados por nossos

antepassados, quando partiram de Lisboa em 9

. de março de 1500 na imponente annada de onze

Naus e duas Caravelas.

.Não deixe de participar.

Sergio Guilherme Lyra de Aguiar
Presidente do Instituto Memorabilia
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A proposta deste evento é vivenciar a aventura do Descobrimento

desde o ponto de partida da frota de Cabral - Praia do Restelo - Lisboa até

a chegada na "Nova Terra", onde na terça-feira, 21 de abril de 1500 os

olhos experimentados dos navegadores, começaram a enxergar, flutuando

na banda oeste, fJJ.amentos verde-escuros e amarelados que marmoreavam

a superfície. Sinais de terra próxima...

Este evento náutico internacional é organizado pelo Instituto Memo

rabilia e pela Associação Portuguesa de Treino de Vela (APORVELA),

com suporte técnico da Federação Brasileira de Vela e Motor (FBVM),

Federação Portuguesa de Vela (FPV), Associação Brasileira de Veleiros

de Oceano (ABVO), Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), Clube Naval

do Brasil (CN), Iate Clube do Porto (ICP) e de outras entidades que venham

a constar das Instruções de Regata.

A Regata Internacional Oceânica & Viagem Comemorativa - Brasil

500 Anos representam a confraternização de todos, celebrando o

Descobrimento do Brasil. São brasileiros de todas as origens, nativos,

portugueses, africanos, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e tantos

outros que compartilham da formação racial e cultural de nosso povo.
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"Deslumbrar-se-ia nêle O olhar atento de Cabral.

Julgaria vislumbrar afigura do Salvador, cuja glória acabava

de celebrar devotamente, prometendo, do cume aureolado, a

imortalidade da glória para sua pátria. E, então, como

inspirado, apontando o misterioso cabeço, êle o teria baptisado

solenemente:

- iO Monte Pascoall...

- iTerra de Vera Cruz! - exclamaria Pedro Álvares

Cabral, abrangendo com o gesto largo o litoral indefinido. "

Hist6ria da Colonização Portuguesa no Brasil - Edição Monumental do Primeiro
Centenário da Independência do Brasil. Litografia Nacional, Porto, MCMXXIlI
(/923J, p. 66.

A Regata & Viagem Comemorativa vão propiciar aos participantes

e ao público em geral - que assistirá o percurso transmitido via satélite

para todo o mundo - as sensações de outrora, a fronteira temível do mundo

desconhecido. O público reviverá as emoções do percurso que culminou,

na manhã de 22 de abril de 1500, na visão do Monte Pascoal. O Atlântico

abrigará uma tal confraternização que ele será capaz de "reassumir todo

seu lado mágico e misterioso", como referenciado na época. A maioria

dos europeus considerava este oceano como "O TENEBROSO", povoado

de monstros ou criaturas estranhas.



Participantes especiais

Além de Navios-Veleiros de diversas nações amigas, que estão sendo

convidadas pelo governo brasileiro, participarão do evento o Navio

Veleiro Sagres 11, da Marinha de Portugal, os Navios-Veleiros

(bacalhoeiros) Creoula e Santa Maria Manuela, as réplicas das caravelas

Boa Esperança e Vera Cruz, construídas em Portugal, além da réplica da

Nau Capitânia Uá em construção na Base Naval de Aratu (BA), com

patrocínio parcial da Petrobrás e gerenciamento da construção pelo Clube

Naval). Participarão ainda a partir de Lisboa, as classes de iates de regata

oceânica e iates de cruzeiro oceânico.

REGATA INTERNACIONAL OCEÂNICA & VIAGEM
COMEMORATIVA • BRASIL 500 ANOS

Etapas e eventos complementares· 1999

Abril
Lançamento oficial da Regata & Viagem Comemorativa em Lisboa,

Salvador, BrasOia e Rio de Janeiro.

Outubro e novembro
Concurso Público Internacional para escolha dos Troféus e Diplomas de
participação na Regata & Viagem Comemorativa.

Dezembro
Premiação e exposição dos trabalhos de concurso. Rio de Janeiro.

... ~..

~a..~
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Etapas e eventos complementares· 2000

Janeiro, fevereiro e março
Exposição de documentos relativos aos Descobrimentos Marítimos. Lisboa

8 de março
Festa de despedida dos participantes da Regata & Viagem
Comemorativa oferecida pela comunidade de Lisboa. Missa na Ermida
de São Jerônimo, procissão até a Torre de Belém, na Praia do Restelo.
Na verdade, será reproduzida, nos mesmos locais, a festa da partida da
frota de Cabral, como há 500 anos, que teve a participação do Rei D.
Manoel. A organização dos eventos está a cargo da Câmara Municipal
de Lisboa e da Associação Industrial Portuguesa, junto com a
APORVELA. Da capital portuguesa, partirão as caravelas Boa
Esperança e Vera Cruz, acompanhadas pelos antigos lugres bacalhoeiros
Creoula e Santa Maria Manuela e pelo navio-veleiro Sagres 11.

9 de março ..
Largada da Regata & Viagem Comemorativa em Lisboa.
Destino: Funchal, Ilha da Madeira.

16 de março
Partida de Funchal, Ilha da Madeira, com destino a São Vicente, Cabo Verde.

28 de março
Partida de São Vicente, Cabo Verde, com destino a Salvador, Bahia. As
autoridades locais de Salvador e o Centro Náutico da Bahia prepararão
eventos esportivos e culturais.



19 de abril

Partida de Salvador com destino a Santa Cruz Cabrália.

22 de abril

Em Santa Cruz Cabrália, continuidade da festa do Descobrimento com

Parada Naval. Festa Oficial organizada pela Comissão Nacional para as

Comemorações do V Centenário, Prefeituras do Quadrilátero do

Descobrimento e Governo da Bahia. Haverá participação da réplica da

Nau Capitânia, reproduzindo "cenograficamente" o primeiro contato dos

portugueses com os habitantes locais.

23 de abril

Partida de Santa Cruz Cabrália com destino ao Rio de Janeiro. Está prevista

uma ampla recepção aos visitantes, com a participação de embarcações

de todos os tipos, que juntamente com os Navios-Veleiros e os demais

participantes da Regata & Viagem, receberão as réplicas das embarcações

históricas, numa monumental comissão de boas-vindas, quando espera-se

reunir no deslumbrante cenário carioca, o maior número de embarcações

jamais visto em qualquer cidade do mundo, de todos os tipos e tamanhos,

simples e luxuosas, de lazer e de trabalho, a vela, a motor e a remo.

29 de abril a 7 de maio

Festival Náutico do Rio de Janeiro integrará os tripulantes dos veleiros

visitantes com os velejadores locais. Serão realizados paralelamente outros

eventos esportivos e culturais, com o mesmo objetivo de mostrar ao mundo

11

""Ji'~"~ ~ev.
"\.: /• _ _ ",,"Y



a hospitalidade da "Cidade Maravilhosa" e a sua multiplicidade de raízes

histórico-culturais. A organização envolverá, entre outros, as Prefeituras

do Rio de Janeiro e Niterói, Governo do Estado do Rio de Janeiro, FBVM,

ABVO e Clubes Náuticos. Esta listagem não é exaustiva, pois dentro

de cada instância governamental haverá participação de outros órgãos

(exemplo: Prefeitura do Município do Rio de Janeiro com o

envolvimento das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, da Riotur,

do Grupo de Trabalho Rio 2000, do Plano Estratégico da Cidade do

Rio de Janeiro e da Agência Rio).

Observação: os eventos serão transmitidos pela televisão.
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Escala Saída I Distância milhas náuticas
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09103 de 2000 540'

16103 de 2000 l.l00'

28/03 de 2000 2.100'

19104 de 2000 200'

23104 de 2000

Lisboa-Funchal

Sra. Cruz Cabrália-Rio de Janeiro

Funchal-São Vicente

São Vicente-Salvador

Salvador-Sta. Cruz Cabrália

TOTAL DIAS DE VIAGEMlMILHAS

~
• Está prevista também uma regata alimentadora partindo da

Lisboa em 04/03nOOO.
• Festival Náutico do Rio de 29 de abril a 7 de maio.
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"Um mundo jamaif visto antes. Aos olhos da Europa, uma

sociedade inquietante se revela: são homens sem lei, sem fé,

sem rei que habitam a outra margem do Ocidente, margem

que, a partir de 1500, passou a situar-se simbolicamente na

confluência de dois mundos, o Velho e o Novo. Ora, toda

margem delimita; ao mesmo tempo inclui e exclui, integra e

divide, transita entre o diferente e o mesmo: a descoberta foi a

ponte lançada entre as duas margens, a civilização ocidental

e as civilizaçõesprimitivas. Toda ponte é sempre uma travessia,

ponto de partida e ponto de passagem. "

NOVAES, Adauto. A outra margem do Ocidente - Brasi1500 anos - Experiência

e Destino - Ciclo de Debates. FunartelMinc - 1998 - Rio de Janeiro.





A exemplo da ação de outros países em comemorações de eventos

histórico-náuticos, o Instituto Memorabilia resolveu construir a réplica

da mais importante embarcação do Descobrimento do Brasil: a Nau.

Capitânia de Pedro Álvares Cabral.

A réplica da Nau pode ser considerada como bem do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional pois, como prevê o Decreto-Lei número

25 de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio

brasileiro, é de extremo interesse público e está diretamente vinculada a

fatos memoráveis da História do Brasil.

A réplica, sem contar seu valor histórico através das pesquisas

desenvolvidas para sua reprodução, está ligada à "memória coletiva" da

nossa Nação. A execução da Nau é elemento do nosso patrimônio, mesmo

porque sua utilização ultrapassa o período da comemoração dos 500 Anos.

A réplica ficará aberta à visitação pública em portos nacionais e do

exterior. A mesma será utilizada como elemento da Política de "Educação

Patrimonial", através do ensino da História, da arte e da ciência de velejar.

A idéia foi inspirada no programa educativo da APORVELA em Portugal.

Quando no Rio de Janeiro, a réplica da Nau Capitânia ficará no

Espaço Cultural da Marinha, integrando as atividades pedagógicas deste

centro cultural e do Museu Naval e Oceanográfico, e fará parte do "circuito

museológico" das instituições citadas em referência.
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A construção da Nau foi iniciada em agosto de 1998 com o Clube

Naval como responsável pelo gerenciamento de sua execução, com

patrocínio parcial da Petrobrás. A mesma foi agilizada sem o total de

recursos necessários para sua finalização para não inviabilizar o

cronograma do ano 2000. A Nau Capitânia está sendo levantada na Base

Naval deAratu (BA). Sua execução é baseada em pesquisa historiográfica,

com a utilização de técnicas e materiais modernos para a construção do

casco, por respeito às normas de segurança. O projeto básico da Nau

Capitânia foi realizado pelo engenheiro naval Rogério S. D. G. D'Oliveira,

Almirante de Marinha de Portugal e Presidente da Academia de Marinha

'e desenvolvido pelo arquiteto naval Henry ScWomof Monsey.

O projeto de construção desta réplica é de importância vital para

nossa história náutica. É uma iniciativa pioneira, o que justifica uma

formação específica da tripulação, inexperiente no comando de

embarcações do século XVI XVI.

A Nau Capitânia é elemento-chave para atingir o público. O

impacto de sua presença, já bastante significativo pelo próprio porte

da embarcação (28,30 metros de comprimento; 27 metros de altura de

mastro, 550 m2 de superfície de velas e 140 toneladas de deslocamento)

é enriquecido pela cenarização de personagens de época. Estarão a

bordo figurantes representando os comandantes e personalidades da

Frota de 1500 como Nicolau Coelho, Capitão Bartolomeu Dias, piloto

Pero Escobar, Diogo Dias, Frei Henrique de Coimbra, Pero Vaz de

Caminha e tantos outros...



NAU CAPITÂNIA
Etapas e eventos complementares - 1999

Janeiro a dezembro

Visita de estudantes ao local da construção da Nau. Aulas de História

com enfoque no Descobrimento e colonização do Brasil. Visitas de

interessados (patrocinadores, personalidades do governo, divulgadores, •

etc.) à Nau Capitânia na Base Naval de Aratu (BA).

Maio a agosto

Concursos Públicos Internacionais, de participação livre com os temas:

"As Naus e Caravelas da Frota Comandada por Pedro Álvares Cabral" e

"Rota do Descobrimento do Brasil - Mitos e Realidade".

Agosto

Lançamento ao mar da Nau Capitânia em Salvador.

Setembro

Julgamento dos Concursos com divulgação e Premiação no Rio de Janeiro.

Dezembro

Conclusão e entrega da Nau Capitânia em Salvador.

Etapas e eventos complementares - 2000

31 de dezembro de 1999/10 de janeiro de 2000

Nau Capitânia estará à disposição da Prefeitura de Salvador para o

réveillon da cidade com participação na Procissão de N. S. dos Navegantes.

EdiJlcaçllo do cadaste. Bas~ NawJ1 de Aro'u
Salvadt!, (BA)· 02/09 / 98

Edificaç40 dlJ Proa . Base Naval de ArIllU
Salvado,(BA}. 21 /09/98

Aspecto dtl consrruç"o . Base NtlvaJ dI' .4mtu
Salvado, (BA) • 25/09/98
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Aspecto da construç40. Base Naval de
Aralu • Salvador (8A) • 29/09 / 98

Aspecto da constrllçao. Base NllWJ/ de
AraJu • Salvadar (BA) • J5110 198

19 de abril

A Nau Capitânia participará do percurso comemorativo Salvador - Santa

Cruz Cabrália com chegada prevista em 21 de abril.

22 de abril

Em Santa Cruz Cabrália, participação das embarcações nos eventos

náuticos.

23 de abril

Partida dé Santa Cruz Cabrália para o Rio de Janeiro com chegada prevista

no dia 28 de abril. A Nau Capitânia integrará o monumental número de

embarcações participantes dos festejos.

20 a 28 de maio

A Nau Capitânia estará àdisposição do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

em apoio à Assembléia Geral da Associação dos Comitês Olímpicos

Nacionais e Reunião do Comitê Olímpico Internacional, no Rio de Janeiro.

30 de dezembro 2000/10 de janeiro de 2001

A Nau Capitânia estará à disposição da Prefeitura do Rio de Janeiro para

o réveillon da cidade.
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Canclulda a <dljlcaç4a das
gabaritos das cavernas

_ Na.dde/omu·Salvr1dar(BAJ· OI!JJ 198
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1494, ..tt I ch"llid" t Terra Novo..
hoje Canadt. em lSOI. O Bruü.
portento, para o. port\lllUl!HS. e
ape..... uma pUle dos feslelos.

Parte esla que começUá já no
próxlmo mês. dia 13 de mato.
Quando o presidente Jorge Sam·
paio vai inaugurar e exposição r~

feralte a dom Joio VI no Palácio
da Aluda. Com quadros e lextos
que Vla&m a situar o conte.no h"..
t6rtco do período de Dom João.
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IrL feita em pucena. tm tetem
tiro deale 0110 _6 transferld.. pa
ra o "'uleu Hlsl6rlco NaCIonal
bruilelro. Outra esposlçlo que
eatá "",do preparada para c"",e
morar o 22 de abril t a que foi en
comendada aos pintores portUo
~eaes.

-Pedlmoa a onze D!ntora Que
ieaoem a carta de Pero \ou de ta·
ntIn1la e se inspIrasse", nela para
pUllU os quadrOl. Esses quad""
flc:arlo exposIO. em POrtullal e
depois Vim pua o Bruol. onde
Mllo~osem Salvador. Br..
•wa. Rlo de Janetro e 560 Paulo.
sado pollenormente presentea·
dos ao Governo bruUein> - aIIr.
llIIl Rame", Magalhlu.
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