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.Descrição da conferência “virtual” proferida no passado 
dia 18 de fevereiro por Marcelino González, com quase 
200 participantes online, apesar do facto de que muitos 
mais fizeram inscrição para participar nesta conferência 
organizada pelo Comité de Foros da Cofradía Europea 
de la Vela intitulada "A Batalha de Lepanto no seu 450º 
aniversário". O conferencista é um Capitão-de-Mar-e-
Guerra, na situação de reforma, da Armada de Espanha. 
Ao longo da sua interessante apresentação, Marcelino 
González deu informações muito importantes e às vezes 
desconhecidas sobre o conflito. No início citou as 

características e antecedentes que motivaram este combate naval que ocorreu, entre outras 
razões, para impedir o desejo expansionista do Império Otomano, atacando a costa 
mediterrânea da cristandade e anexando territórios para aumentar o seu poder e, em seguida, 
explicou as várias fases da batalha, a posição estratégica dos navios e o resultado que todos 
conhecemos. 

Figuras e dados 

Esta batalha teve cerca de 1.815 canhões, um total de 84.420 homens, dos quais cerca de 
28.000 soldados, 12.920 marinheiros e 43.500 remadores, bem como navios de todos os tipos. 
Galés e galeaças (navios a remos com quarenta e quatro canhões), entre outros tipos de 
navios. O custo da batalha foi suportado em 50% pela Espanha e o restante por outros países, 
com os resultados de todos conhecidos, com a curiosidade de D. Miguel de Cervantes ter sido 
ferido no ombro esquerdo e perdido a mobilidade da mão esquerda, pelo que foi alcunhado “o 
maneta de Lepanto”.  

Descrição da conferência proferida por Marcelino 
González sobre “A Batalha de Lepanto no seu 450º 
aniversário” 
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O referido conferencista, Marcelino Gonzalez, foi responsável por diversas iniciativas em 
Espanha e no estrangeiro. Foi vice-diretor do Museu Naval da Armada de Espanha e 
atualmente é vice-presidente da Real Liga Naval Espanhola.  
Mas Marcelino González também tem facetas de criativo. Desenhista e pintor e, além disso, 
entre as suas preocupações, está a escrita. É autor de numerosos artigos em revistas, deu 
conferências em toda a Espanha e no estrangeiro e também é membro de associações ligadas 
à história e à navegação. Finalmente, importa comentar a sua adesão à Real Academia del 
Mar, da qual é vogal do Conselho de Administração. Como autor, editou uma dezena de livros 
sobre história naval. 
 
 
 
 
 
 
 
Arturo-Valentin Delgado de Almeida, de nacionalidade espanhola, nasceu em Lisboa, a 9 de 
dezembro de 1939, visto que o pai era funcionário da Embaixada de Espanha. 
Em primeiro lugar podemos defini-lo como um amante do mar, um velejador da vela e também 
um dirigente que foi membro da Real Federação Espanhola de Vela. Foi também o primeiro 
presidente espanhol do Eurosaf, ou seja, da Federação Europeia de Vela e o primeiro vice-
presidente espanhol do Fed Internacional.  

Uma vida apaixonada pelo mar e isso ficou 
demonstrado competindo nas classes MOTH 
(antecessor do que hoje é a Europa), Snipe, Star, 
Dragon e Soling. Tem-se destacado pelo seu trabalho 
diretivo neste desporto. Foi Secretário Nacional da 
classe Snipe em Espanha, em dois períodos, entre 1969 
e 1974, e entre 1979 e 1981, Comodoro da SCIRA 
(Classe Internacional Snipe) e presidente da Real 
Federação Espanhola de Vela em dois outros períodos, 
de 1984 a 1992 e de 1996 a 2000. Durante os seus 
mandatos como presidente da Federação, Espanha 
obteve 6 medalhas olímpicas (5 de ouro e 1 de prata) e 
10 diplomas olímpicos (estes em Barcelona 92), além 
de numerosos campeonatos mundiais e europeus.  
Também uma medalha de ouro em Seul (Pusan) e um 
diploma (4º lugar). Foi também presidente do Real Club 
Náutico de Madrid (1980-1984); Presidente da 
Associação Mediterrânica de Proprietários da Classe 
TP52 (2004-2008); cofundador da Cofradía Europea de 

la Vela em 2001; Presidente da Comissão Jurídica do Comitê Olímpico Espanhol (2001-2004) 
e membro do referido Comitê (1997-2001); membro executivo do Comitê Organizador Olímpico 
de Barcelona 92; e vice-presidente do primeiro desafio da Copa América de Espanha, na 
edição de 1992. A nivel internacional foi Comodoro da SCIRA em 1982, e Presidente da 
European Sailing Federation (2002-2004), além de quatro anos como Vice-Presidente (1999-
2003), e mais quatro anos (1990-1994) Vice-presidente da Federação Internacional de Vela, 
membro do seu Comité de Apelações - Conselho de Revisão - (2001-2012) e vogal do 
Conselho em representação do Grupo E (1992-2004) 

Arturo Delgado: "Estou feliz comigo mesmo e orgulhoso por ter 
sabido corresponder aos que em mim confiaram" 
 

A ENTREVISTA: ARTURO VALENTIN DELGADO DE ALMEIDA 
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Foi agraciado com a Medalha de Mérito Naval com Distinção Branca; Medalha da Câmara 
Municipal de Barcelona; Medalha de Ouro da Federação Portuguesa de Vela; Medalha de ouro 
ISAF; Medalha de Mérito Desportivo da Real Federação Espanhola de Vela e Medalha de 
Prata da Ordem do Mérito Desportivo, atribuída pelo Conselho Superior do Desporto e imposta 
por Sua Majestade o Rei de Espanha. No seio dos que pertencem à Cofradía Europea de la 
Vela é uma pessoa carinhosa, discreta, trabalhadora e sobretudo apaixonada pelo mar, pelos 
desportos náuticos, enfim, pela vela, embora tenha praticado outros desportos, especialmente 
Rugby. Falamos sobre Arturo Delgado. 

Arturo, depois desse currículo tão cheio de prémios e participações, o que lhe falta 
ganhar? 

Não quero pecar por falta de pudor, mas a verdade é que nunca procurei cargos, quase sempre 
eles é que me procuram e como resultado do meu trabalho vieram os prémios. Não me falta 
nada, estou feliz comigo mesmo e internamente orgulhoso por ter sabido corresponder aos 
que confiaram em mim. A minha vida familiar, profissional e desportiva enche-me de plena 
satisfação. Agora tenho de cuidar e se possível devolver à minha família, e principalmente à 
Teresa, minha Mulher, todo o tempo que lhes roubei para conciliar a minha vida profissional 
de advogado e a minha dedicação à vela, tanto como um marinheiro ativo como como 
dirigente.  
Agora pretendo apenas continuar a observar o tempo que passa e a acompanhar o desenrolar 
das provas procurando ir com calma como quem termina uma regata e vai dar um passeio 
com vento ameno, desfrutando do que fez durante a vida. 
É claro que "tem o mar nas veias". Como surgiu esse hobby? 
Como já disse, o meu pai era espanhol (da Extremadura), casado com a minha mãe 
portuguesa (lisboeta), pertencente a uma numerosa família de desportistas promotores do 
célebre Sport Algés e Dafundo (SAD). Fui concebido em Sevilha no final da Guerra Civil e 
acabei por nascer em Lisboa. O SAD era e é um clube de despostos náuticos, nomeadamente 
Natação e Vela. Sou membro deste grande Clube há 75 anos.  O meu pai, que era um 
entusiasta do mar, apaixonou-se pela Vela graças aos sogros, tanto que sendo espanhol, 
funcionário da Embaixada de Espanha, o autorizaram a ser Presidente da Secção de Vela do 
Clube, tempo que nem em Portugal nem em Espanha era permitido a um estrangeiro pertencer 
à Direção de uma Associação. 
O meu pai levou-me consigo para navegar no seu Vouga “Marealva” (composto e diminutivo 
de María Leonor / Arturo Valentin) com um tio meu através do estuário do Tejo, uma classe 
portuguesa semelhante a um dragão mais pequeno, infelizmente em vias de extinção. Ele 
costumava vestir-me com roupas brancas desde que me conheci e usei um salva-vidas de 
cortiça feito em casa. Naquela época não havia roupas de mergulho e as roupas eram enxutas 
no corpo. É verdade que naquela época não se navegava no inverno, embora aquelas águas 
sejam sempre frias. E de lá até hoje, já na última fase da vida, quero que seja ainda longa e 
sem ter que enrolar velas. 

Com o sacrifício pessoal que suponho ter um Presidente da Real Federação Espanhola 
de Vela, ou seja, tirar tempo à família para atender aos inúmeros compromissos de 
presidente, além de ativa participação em outros eventos, como regatas e campeonatos, 
como conseguiu chegar a tudo? 

Como já referi, sacrificando principalmente a minha vida familiar, algo de que nunca fui 
criticado, nem por minha Mulher, nem pelas minhas três filhas, pelo contrário. Eu mesmo 
pergunto hoje onde arranjei tempo.  
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Muito aficionado, vivi num ambiente profissional (Garrigues) com colegas que me deram 
cobertura e depois com o grande sucesso que tenho tido na escolha dos meus colegas do 
Conselho de Administração, amigos muito valiosos nas suas profissões e tão conhecedores e 
fãs do relógio como eu.  
Ninguém tinha salário e reuníamo-nos fora de horas, seja por questões da Federação, seja 
depois separadamente para atender aos assuntos profissionais que tínhamos de cumprir, 
inclusive aos sábados e domingos.  
Nunca tive palavras para agradecer a tantos amigos fiéis. Impossível ter alcançado tantas 
conquistas, que injustamente são atribuídas só a mim, mas que só foram possíveis graças à 
grande equipa que tão abnegadamente me ajudou, sem excluir os grandes profissionais, tanto 
técnicos como administrativos.  
Quero sempre mencionar alguém, mas geralmente não ouso por medo de deixar alguém 
esquecido. Hoje ousarei e espero ser perdoado e compreendido, para citar apenas três: Pedo 
L. Montenegro na parte não olímpica, o económico e organizacional; Jesús Turró na parte 
desportiva, grande dirigente da Seleção Olímpica; e Fernando Bolin, nas relações 
internacionais pelas quais tanto prestígio foi conquistado. E que todos os outros me perdoem, 
alguns já falecidos, mas que não consigo esquecer. 

Em que situação está a Vela no nosso país? A ela presta-se atenção ou está 
abandonada? 

Não, abandonada não está, o que está, em meu 
modesto entendimento, é muito mal gerida. Desde o 
Gerardo Pombo, que venceu as eleições para mim 
por reeleição, a Federação profissionalizou-se e o 
pior é que desde então os Presidentes passaram a 
preocupar-se mais em viver bem, mesmo à custa de 
arruinar a Federação.  
Devo dizer que a presidente que está a deixar o 
cargo, a senhora Casanueva, não me parece que se 
tenha beneficiado financeiramente, mas isso não 
significa que não tenha sido um grande desastre 
como gestora. É o seu ego pelo qual não tenho 
consideração.  
Espero que em Tóquio tenhamos muitas medalhas, 
mas a Federação de Vela não é só uma questão 
olímpica, é muito mais do que isso, e esta senhora 
não o compreendeu. Na nossa modalidade, o 
Olimpismo é uma parte mínima de todos os 
praticantes. 

É essencial que o CSD decida modificar o Decreto da FFEE de forma a conseguir uma 
composição independente da Assembleia para eleger o Presidente mais qualificado e 
adequado nos dias de hoje, sem estar sujeito a ele por compra e venda de votos. 
Devo acrescentar que muito de negativo da Sra. Casanueva não resultou no não apoio dois 
atuais candidatos para substituí-la, cobrindo as misérias dos dois presidentes anteriores. 
Vamos deixar o tópico aqui que pode não ser relevante. 

Qual foi a sua fase mais difícil, complicada ou comprometida durante a sua gestão no 
RFEV? 
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Aceitar as decisões do Comité de Seleção para participação na regata olímpica quando foi 
necessário decidir entre duas tripulações que chegaram empatadas no final da seleção. Eram 
todos amigos e gostei muito de todos pelo sacrifício que fizeram para chegar ao fim do 
programa de seleção. Outros também estiveram lá, mas não lhes dou mais importância. Riscos 
ocupacionais, peso de púrpura que criam inveja, mas não me sinto afetado, embora não me 
esqueça. 

Ainda participa nalgum tipo de regata ou campeonato? 

Participo de vez em quando, como tripulante do First 211, nas regatas do Reservatório de San 
Juan (R. C. Madrid). Este ano pretendo participar de uma regata de cruzeiros na região de 
Huelva. E farei sempre que me convidem para dar a minha opinião, e se for com um aperitivo, 
melhor. 

É confrade fundador da Cofradía Europea de la Vela. Como a vê neste momento, qual é 
a sua opinião sobre a Cofradía de 20 anos atrás até hoje. O que mudaria? 

Gosto de ser objetivo, por isso não posso e não devo comentar quando não estou em 
condições de colaborar. Paco Quiroga foi e é o grande promotor da Cofradía, é a sua alma. 
Sem ele e o seu entusiasmo permanente, não poderia ter sido tão grande o sucesso. Sem ele, 
a Cofradía não podia ser entendida. O seu nome e gestão estão e sempre estarão vinculados 
a ela. Encontrar um sucessor para ele não será uma tarefa fácil. É uma grande pessoa que 
me permite ser sincera com ele com uma veemência que ele não merece, mas a amizade que 
nos une é grande há muitos anos e muitas vezes temos sido como o rato e o gato, mas por 
caminhos que interessam à vela e sempre preservando a nossa amizade. 
Os tempos são diferentes desde a fundação da Cofradía. Sinto falta de nos encontramos com 
mais frequência, encontros de verdadeiros amigos, que agora devido à situação em que 
vivemos estão-se a tornar cada vez mais difíceis. 
 
 
 
 
 
 

Esta é uma frase de origem militar. 
Diz-se que durante a guerra da 
Flandres, a maior dificuldade do 
exército espanhol foi enviar 
soldados para esses territórios, 
porque logicamente estavam 
rodeados por nações inimigas. 
 
Os terços da Flandres, tiveram 
que viajar pelo Mediterrâneo, 
passar pela Itália para se 
conectarem com o chamado 
Caminho Espanhol que percorria 
este país e depois cruzava os 
Alpes para chegar ao norte da 

Europa. Este esforço colossal de atravessar cerca de 1.000 quilómetros, carregado com todo 
o equipamento, incluindo as lanças transportadas pelos soldados, tornou esta viagem um 
grande feito, daí esta frase: colocar uma lança na Flandres 

FRASES FAMOSAS: “COLOCAR UMA LANÇA NA 
FRANDRES” 
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O Grão-Mestre da Cofradía Europea de la Vela (CEV), Francisco Quiroga, acompanhado de 
Valentin Dominguez, chefe de Comunicação e RR.EE da CEV, reuniu-se ontem quinta-feira 
com o presidente da Autoridade Portuária de Vigo, Jesús Vazquez Almuiña, numa reunião de 
trabalho para tratar diversos temas de interesse comum. 
 

Em primeiro lugar, Francisco 
Quiroga agradeceu o encontro 
com o presidente a quem 
apresentou oficialmente a CEV, 
de tal forma que fez referência à 
trajetória desde sua fundação e 
sua história recente, além dos 
objetivos que a CEV tem em vista. 
 
 Por outro lado, o presidente da 
Autoridade Portuária informou 
que cederá as instalações, 
sempre que possível, às 
atividades programadas da CEV.  
 
O Grão-Mestre também se referiu 
ao Simpósio da cidade de 

Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil, e no qual a CEV apresentará uma série de 
linhas de ação e informações referentes à Economia Azul e em particular ao Crescimento Azul 
aplicado ao porto de Vigo. Nesta reunião foram também debatidos outros temas de interesse, 
o que foi muito positivo para ambas as partes, visto que se trataram de determinados assuntos 
relacionados tanto com o Porto de Vigo e sua Autoridade Portuária, como da própria Cofradía. 
A reunião contou ainda com a presença do diretor do porto de Vigo. 
 
 
 
 
 
 
A Cofradía Europea de la Vela terá em breve um 
cartão de Confrade, pessoal e intransmissível, o 
qual identificará o Confrade que nele conste.  
O cartão, de tamanho padrão, semelhante a um 
cartão de crédito ou carta de condução, será 
impresso com o nome e o número do Confrade, 
bem como o Capítulo a que pertence, além de 
outras informações úteis. 

A Cofradía Europea de la Vela lança  um cartão de 
Confrade 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Grão-mestre da CEV reuniu-se com o presidente da 
Autoridade Portuaria de Vigo para tratar de diversos assuntos 
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O formato escolhido é o que aparece no desenho e que é uma variação do primeiro layout 
sugerido pelo Confrade António Bossa. 
Estamos a começar com este projeto e para concretizá-lo é necessário que os que ainda não 
o fizeram, nos enviem, com a brevidade possível, uma fotografia digitalizada, bem como nos 
informem o endereço postal para envio do cartão quando o mesmo for produzido. Para o efeito 
utilizar os endereços: 
 secretaria@eurocofradevela.com e eurocofradevela@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
A cerimónia de investidura do ano 2017 foi realizada no Parador de Baiona, onde 19 novos 
confrades se juntaram à Cofradía Europea de la Vela. 

Para além dos atos de investidura, foi realizado no sábado dia 10 de junho um jantar oficial 
de confraternização, durante o qual se entregou o PRÉMIO INTERNACIONAL DE VELA 
"PEDRO REY" ao velejador João Rodrigues, o qual já participou em sete Jogos Olímpicos: 
Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 
de Janeiro 2016. O prémio ao velejador e atual presidente da Comissão de Atletas Olímpicos 
(CAO) foi entregue pela viúva de Pedro Rey, María Teresa, conhecida por todos como 
Piruca, em cerimónia solene no Parador de Baiona, edifício simbólico na ligação ao mar e à 
vela. 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS 

Investidura Baiona 2017. 8 de junho  
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ANTONIO ALBERTO VALENTIM  
DAVID CALAO  
CARLOS CARDESIN CASTRO  
ALBERTO DANA SHILTON  
ALBERTO DIZ CASTRO  
ALEJANDRO EDO  
JAIME ESTEVEZ CAMPO  
KOEN BART VANKERCKVOORDER  
EVA LAGO JUANES  
ENRIQUE LLOVES SOLER  
GUILLERMO LORENZO GONZALEZ  
LUIS DIAS GOMES MADEIRA  
LUIS MANUEL FOURNEAUX MACIEIRA FRAGOSO  
MAURO OLMEDO ALONSO  
PAOLO EMILIO PAGANO  
JOSE MANUEL PEREZ LAGO DE LANZOS  
ENRIQUE PORTO DE LA CALLE  
LUIS EDUARDO CORREA DE BARROS TABORA JARDIM  
BERNARDO COSTA MACEDO  

Relação dos Confrades investidos 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 


