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No passado mês de março, o Grão-mestre da Cofradía Europea de la Vela (CEV), Francisco 

Quiroga, teve uma reunião de 
trabalho com o presidente da 
Autoridade Portuária (AP) de Vigo, 
Vázquez Almuiña, para apresentar 
os objetivos, projetos e história da 
CEV, a qual, como foi referido ao 
presidente da AP de Vigo, 
comemora este ano vinte anos de 
existência, desde a sua fundação 
em Sanxenxo em 2001, por 
iniciativa um grupo de “ousados” 
entusiastas da vela que continuam 
a reconhecer que a CEV segue o 
seu curso sem parar. 
O Presidente da AP de Vigo, 
estava acompanhado pelo Diretor y 
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do Porto de Vigo, assim como o Grão-mestre da CEV estava acompanhado pelo responsável 
pela Comunicação e Relações Públicas, Valentin Dominguez. Outros assuntos foram 
debatidos numa reunião descontraída, em que o Presidente da Capitania dos Portos de Vigo, 
manifestou a sua disponibilidade em conceder facilidades portuárias para qualquer tipo de 
atividade que a CEV leve a cabo. 
Alguns aspetos ficaram pendentes para serem tratados numa futura reunião com os 
responsáveis pelo Porto de Vigo. 
 

 

 

 

Recebemos uma mensagem do Clube Náutico Internacional Hemingway de Cuba 
agradecendo a colaboração da CEV, e, gentilmente disponibilizando-se para tratar qualquer 
assunto que possa surgir durante uma visita a esse Clube Náutico de Cuba.  

O e-mail é dirigido ao Grão-mestre, o qual reproduzimos para conhecimento: “Tenho o prazer 
de cumprimentá-los muito gentilmente em nome do Clube Náutico Internacional Hemingway 
de Cuba e em meu próprio nome, bem como desejo a todos os Confrades e familiares que 
estejam de excelente saúde e que cumpram todas as medidas para evitar o contágio da Covid-

Mensagem do Comodoro do Clube Náutico 
Internacional Hemingway de Cuba 
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19. Desejo solicitar a sua sempre valiosa colaboração para informar todos os Cofrades sobre 
as ações que o Hemingway International Náutico Clube de Cuba desenvolve para ampliar e 
fortalecer as relações de amizade com a Cofradía Europea de la Vela e mantê-los informados 
das possibilidades de chegar às nossas marinas internacionais no contexto da pandemia 
Covid-19 que está deixando tanto sofrimento, tristeza e incerteza ao redor do mundo. 
Considero a ocasião propícia para expressar a nossa imensa gratidão pelo vosso apoio ao 
nosso Clube Náutico, um apoio importante e simbólico para aquilo que a Cofradía Europea de 
la Vela representa. É uma luz de esperança que nos ajuda a navegar nos mares escuros e 
incertos. As mensagens que recebemos de vós, cheias de amizade, energia e espiritualidade, 
que permitem manter o amor ao mar e o compromisso de contribuir para a sensibilização da 
necessidade de preservar as tradições marítimas e a história da humanidade. Aproveito para 
reiterar a minha mais calorosa saudação e o mais sincero agradecimento pelo apoio 
permanente que nos dão, o qual contribui para o reconhecimento e prestígio do nosso Iate 
Clube junto da comunidade náutica internacional.  

Sinceramente,Comodoro Escrich, Cuba0 

Facebook: Cnih de Cuba 

 
 
 
  
 

Tendo em conta que a situação epidemiológica em Cuba ainda é complexa, devido ao número 
de pessoas infectadas com o Covid-19, e que a pandemia não aparece de maneira uniforme 
nos territórios onde estão localizadas as marinas internacionais, os protocolos sanitários que 
se aplicam aos marinheiros de outros países que chegam à ilha são atualizados de forma a 
facilitar a estadia dos velejadores durante as suas escalas nas referidas marinas ou navegação 
ao longo das nossas costas. 

Marinheiros interessados em incluir Cuba como possível destino no seu plano de viagem e 
aqueles que, por razões de segurança, desejam visitar o nosso país por motivo de força maior, 
podem contactar o Hemingway International Náutico Clube de Cuba para obter informação 
actualizada sobre as marinas abertas e os protocolos sanitários que nelas se aplicam, bem 
como contar com a nossa disponibilidade para ajudar a coordenar a navegação ao longo da 
costa cubana, com o objectivo de contribuir para uma viagem o mais agradável possível. 

Os interessados podem entrar em contato com o Clube Náutico Internacional Hemingway de 
Cuba, através dos emails yachtclub@cnih.mh.tur.cu, yachtclubcnih@gmail.com  

Comodoro Escrich.   Facebook: Cnih de Cuba 

 

 

 

 

Taking into account that the epidemiological situation in Cuba is still complex due to the 
number of people infected with Covid-19 and that the pandemic does not appear uniformly in 
the territories where international marinas are located; The sanitary protocols that are applied 
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to sailors from other countries who arrive on the island are updated with a view to facilitating 
the stay of yachtsmen during their stopovers in said marinas or navigation along our coasts. 

Sailors interested in including Cuba as a possible destination in their voyage plan and those 
who for safety reasons wish to have the possibility of arriving to our country due to major 
force; they can contact our Hemingway International Nautical Club of Cuba to obtain updated 
information on the open marinas and the sanitary protocols that are applied in them, as well 
as having our disposition to assist you in coordinating your navigation along the Cuban coasts 
with the objective of contributing to make a journey as pleasant as possible. 

Those interested may contact our Hemingway International Yacht Club of Cuba through the 
emails yachtclub@cnih.mh.tur.cu, yachtclubcnih@gmail.com and Facebook: Cnih de Cuba 

Commodore Escrich 

 

 

 

 

 

 

“Os "cajas" eram chamados tambores, e eram sempre 
"ruidosos", ou seja, com a superfície tensa, exceto em 
atos envoltos em tristeza, como a imposição de 
punições ou cerimónias fúnebres. 

Parte desta antiga tradição ainda sobrevive na 
Páscoa, como uma evocação de dor pela morte de 
Cristo, os tambores são ruidosamente usados  

 

 

  Boa recepção para a edição portuguesa do Boletim   
CEV 
 

Desde março passado, temos o prazer de publicar o nosso boletim em português, 
graças à inestimável colaboração do Confrade António Bossa que contribui na 
tradução de todos os textos do boletim para a língua de Camões. 

O boletim inicia o seu percurso nesta língua e esperamos que num futuro próximo 
o faça também em alguns dos países de que são cidadãos alguns dos nossos 
Confrades. Até agora, e pelas notícias e mensagens que recebemos, a recepção 
é bastante boa. Muito obrigado a todos. 

FRASES FAMOSAS DE ORIGEM MILITAR: “COM CAIXAS 
RUIDOSAS” . Com muita raiva. 
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O nosso Confrade italiano Agostino 
Randazzo, que é o presidente do Circolo 
della Vela Sicilia de Palermo, um clube com 
LUNA ROSSA do TEAM PRADA PIRELLI, 
participou da 36ª Copa América realizada 
pelo Team New Zealand. 

As preliminares para o desafio final 
registaram a vitória da PRADA CUP de 
LUNA ROSSA que venceu claramente a 
equipa inglesa INEOS do experiente Sir 
Ben Ainslie por 7 a 1. (Na foto vemos o 
Confrade Agostino Randazzo levantando a 
Prada Cup após a vitória). 

 

 

NOTIZIARIO CEV 
FRATELLANZA EUROPEA DELLA VEL 

COFRADÌA EUROPEA DE LA VELA - EUROPEAN FRATERNITY OF SAILING 
CAPITOLO ITALO-MALTESE                15 MARZO 2021                    

O boletim informativo CEV editado pelos nossos confrades italianos pertencentes ao Capítulo 
Ítalo-maltês ecoa este mês a publicação do livro da Cofradía Europea de la Vela, 20 Anos 
desde a Fundação, que já foi enviado da Galiza aos nossos confrades italianos. O boletim 
italiano também menciona a iniciativa do novo cartão da Cofradía Europea de la Vela, ainda 
não consumada. Aproveita-se a oportunidade para saudar os nossos Confrades do Capítulo 
Italo-maltês. 
 

 

 

 

 
 
Houve quem não acreditasse mas, desde Dezembro do ano passado, começámos a levar a 
cabo este projecto de publicar todos os meses um Boletim da Cofradía Europea de la Vela, o 
nosso Boletim, que já completou os primeiros seis meses da vida. 
Um confrade me disse, gentilmente, há pouco tempo, que em um de seus e-mails que "o que 
tem continuidade é o que tem mais mérito, e o Boletim CEV já está aí". Muito obrigado a todos 

36° COPA AMERICA AUKLAND (NOVA ZELÂNDA)  
MARÇO 2021 
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Meio ano de Boletins 
Informativos 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Guillermo Lorenzo: "A minha singradura começou quando tive uma 
primeira oportunidade, há já 35 anos atrás, proporcionada pelo meu Amigo 
e Grão-mestre da Cofradía Europea de la Vela, Francisco Quiroga" 
 

No ambito das atividades profissionais, de lazer ou de tempo livre dos nossos 
Confrades,  convidamos a partilhar as suas opiniões ou sugestões, como é o caso do 
presente artigo que vertemos no boletim mensal da CEV. 

Hoje apresentamos um trabalho realizado por um 
de nossos Confrades em colaboração com um 
grupo de trabalho que abordou "a taxa de esforço 
e os fatores ambientais em jovens velejadores da 
classe Laser". 
O Confrade e médico Guillermo J. Lorenzo 
González é atualmente Médico do Serviço de 
Urgência, Seção de Pediatria, Complexo 
Hospitalario Universitario de Ferrol, o qual também 
foi o promotor e coordenador do estudo. Guilherme 
é formado em Medicina e Cirurgia, Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade, Mestre em 
Nutrição Desportiva e Farmacologia, Coordenador 
Docente de Médicos Internos Residentes (MIR) na 
área de Emergências Pediátricas, Coordenador do 
Grupo de Trabalho de Puericultura da Associação 

Galega de Medicina de Família e Comunidade (AGAMFEC). 
Além do trabalho, outro de seus hobbies é o mar. Velejou desde a infância na classe 
Optimista e Europa. Integrou a equipa galega de vela ligeira entre 1989 e 1993, 
liderando o ranking desta equipa a nível nacional em ambas as classes. Vice-campeão 
europeu juvenil na Espanha em 1993. Na vela de cruzeiro participou como estrategista 
em numerosas regatas nacionais e internacionais com velejadores da estatura de 
Javier de la Gándara e Fernando Echávarri. Atualmente participa em regatas a solo a 
bordo de seu protótipo de 33 pés. 

MEDICINA DESPORTIVA 

Taxa de esforço e fatores ambientais em 
velejadores jovens da classe laser 

Polo  confrade Guillermo J. Lorenzo González del Serviço Urgência, Seção 
de Pediatria, Complexo Hospitalario Universitario de Ferro. A Coruña 
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 Equipe de trabalho 
Além de nosso Confrade, a equipa que realizou este trabalho e seu 
acompanhamento é formada por Jano Toro Prieto-Puga da Real 
Federação Espanhola de Vela. Santander. Cantábria e técnico da 
Seleção Espanhola Masculina ILCA, 
 
Teresa Seoane Pillado, do Instituto de Pesquisas Biomédicas da Corunha 
(INIBIC). Departamento de Ciências da Saúde. Universidade de A 
Coruña. Licenciado em Matemática com a especialidade de Estatística e 
Investigação Operacional, Doutor em Ciências da Saúde pela 
Universidade de A Coruña, Mestre em Bioestatística pela Universidade de 
Santiago de Compostela. 

 
 
Emiliano Fernández Windscheid do Serviço de Cardiologia. Bacharel em 
Medicina e Cirurgia, Especialista em Medicina de Família e Comunidade, 
e especialista em Cardiologia, entre outros títulos. 
 
Maximino Casares Ozores (colaboração especial em meteorologia), 
Chefe do Grupo de Previsão e Vigilância do Tempo na Corunha 
(actualmente reformado). No seu currículo desportivo tem uma longa 
história como atleta de vela, o que lhe permitiu fazer parte da equipa 
espanhola que participou da Copa América em San Diego em 1995, 
Auckland em 1999 e Valência em 2007; e anteriormente no projeto 

Galicia 93 Pescanova. 
Resumo 
Seguindo as orientações dos investigadores deste trabalho, sabe-se que, 
recentemente, alguns estudos relataram diferenças na taxa de esforço (RS) em 
velejadores da classe laser (LC) em condições ambientais extremas (CE).  
Além disso, foi analisada uma relação hipotética entre RS e fatores ambientais, 
considerando-os não apenas como variáveis independentes, mas também como uma 
variável complexa, comumente conhecida como "sensação térmica" (CCh). 
Resumo do trabalho. Objetivos. 
Recentemente, alguns estudos relataram diferenças na taxa de esforço (SR) em 
velejadores da classe laser (LC) sob condições ambientais extremas (CE). Este estudo 
tem como objetivo determinar uma espécie de "padrão SR" em velejadores jovens do 
Laser 4.7 em condições "não extremas", com o objetivo de obter a reposição de fluidos 
adequada, tanto em treino como em competição. 
Além disso, foi analisada uma relação hipotética entre RS e fatores ambientais, 
considerando-os não apenas como variáveis independentes, mas também como uma 
variável complexa, comumente conhecida como "sensação térmica" (Wch). 
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Material e metodologia 
Nove velejadores jovens do laser 4.7 participaram neste estudo descritivo e 
prospectivo. Todos eles foram acompanhados durante um ano inteiro de sessões de 
treino e competição, incluindo regatas nacionais e internacionais. As mudanças na 
massa corporal, assim como a ingestão de líquidos e sólidos foram registadas 
individualmente, antes e após cada sessão, para estimar a RS, as mudanças totais na 
massa corporal, bem como as variações na percentagem de massa corporal .  
Os velejadores foram encorajados a comer e beber "ab libidtum" ao longo do estudo. A 
temperatura ambiente, a intensidade do vento e a humidade relativa do ar foram 
registadas. 
Resultado 
Diferenças icativas (p = 0,012) foram observadas para SR entre o treino e as 
competisignifções 0,18 (± 0,14) L.h - 1 vs. 0,23 (± 0,12) L.h - 1. A temperatura ambiente 
e WCh durante as competições também mostraram uma relação inversa com a SR. 

 Membros da equipa de Laser, do RCN de A Coruña. que participaron no estudo 

 
Estes resultados sugerem que uma maior ingestão de líquidos e sólidos em condições 
de "frio ambiente" é necessária para manter o peso ideal, melhorando assim o 
desempenho durante a competição. Artigo original publicado na revista "Sports 
Medicine Archives", publicação oficial da Sociedade Espanhola de Medicina do 
Desporto (SEMED). No 199. Volume 37 (2). Setembro-outubro de 2020. 
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Este artigo tem merecido menção especial pelo júri no prémio nacional de Medicina do 
Desporto, concedido pela SEMED na categoria “Artigos de Pesquisa de Qualidade 
Investigativa Especial”. 
Tanto quanto se sabe, também se pode referir que é a primeira vez que se atribui um 
prémio nacional a um estudo dedicado à medicina desportiva aplicada ao desporto da 
vela. 
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 
Numerosos estudos em desportos de resistência mostraram que a desidratação leve 
(perda de água corporal) para valores de 1-2% resulta numa perda de desempenho 
cognitivo e muscular de aproximadamente 10%. 
Na vela competitiva, especialmente em regata-cruzeiro, a idade para participar numa 
competição praticamente não conhece limites. Porém, à medida que a idade do atleta 
aumenta, a sensação natural de sede diminui, de forma que a hidratação ao final de 
um dia de regata é, quase em 100% dos casos, menos do que o necessário. 
O  objetivo deste estudo foi demonstrar e quantificar matematicamente a realidade da 
desidratação durante treinos e competições em atletas inscritos em programas de “alto 
rendimento”. 
A contribuição mais significativa deste trabalho foi poder demonstrar que mais de um 
único fator ambiental é um conjunto de fatores (integrados na chamada "sensação 
térmica") que determinam o grau de hidratação necessário para manter o desempenho 
físico na corrida.            
           
Para além do que afirmamos no artigo, e, como novidade para a Cofradía Europea de 
la Vela, podemos acrescentar um resultado extremamente significativo que ainda não 
foi publicado: ao longo do estudo, pudemos verificar que os atletas que melhor 



 

 

  

"aderiram" às diretrizes de hidratação propostas melhoraram os seus resultados na 
competição. 
CONSIDERAÇÕES GERAIS. Nos últimos anos, a medicina desportiva aplicada ao 
desporto da vela tem evoluído em conhecimento e profissionalização. Basicamente, 
podemos destacar duas áreas de aplicação: melhoria de desempenho e prevenção de 
lesões. 
Outra das aplicações da medicina desportiva está intimamente relacionada ao 
desenvolvimento de dispositivos digitais para monitorar as constantes fisiológicas do 
atleta. Atualmente o Dr. Lorenzo está a implementar um método de monitorização 
remota com José María Van Der Ploeg, medalhista de ouro em Barcelona 92 (classe 
Finn), e próximo treinador olímpico em Tóquio 2021, após um contrato assinado em 
Portugal no final de março deste ano. . 
Historicamente, tanto a Espanha como Portugal foram duas das maiores potências 
navais de todos os tempos. Essa predominância mantém-se até hoje quando nos 
referimos à vela de competição. Mas se as façanhas históricas da vela têm algo em 
comum com os marinheiros e velejadores modernos, é porque todos exigiram 
“mecenas”, instituições e pessoas que, individualmente, também foram pioneiras pela 
forma como confiaram e apostaram no sucesso. tanto nas expedições de descobertas, 
há quinhentos anos, quanto nos grandes atletas de hoje. 

As recentes descobertas e sucessos dos nossos atletas (tanto em regatas oceânicas 
profissionais como em classes olímpicas) não teriam sido possíveis. A essa raça de 
personagens incontornáveis, de bravos “empreendedores” que se dedicam à 
materialização de projetos de sucesso pertence, sem dúvida (e digo isso com absoluto 
conhecimento dos fatos) o nosso Grão-Mestre D. Francisco Quiroga, como é tratado 
pelos amigos. Tanto Paco como algumas outras personalidades (não muitas, mas cujo 
trabalho teve um grande impacto), durante décadas, têm dado o seu apoio, em todos 
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os níveis, a um grande número de velejadores espanhóis em todos os níveis, desde o 
treino de base até às categorias mais profissionais. 
Os filhos da minha geração sonhavam em emular as façanhas do Javier de la Gándara, 
do Jorge Maciel, do Chuny e companhia ... mas esses "ídolos da nossa infância" 
também precisaram de apoio nos primeiros dias. Sem eles, é difícil explicar a 
consolidação da vela de iniciação e a continuidade no amor ao mar de quem na época 
estava “apenas começando”. Curiosamente, nos bastidores, apoiando aquelas 
referências desportivas que surgiram nos anos 80 e 90 esteve sempre a figura de 
Francisco Quiroga. Para a intimidade da memória guardo os momentos e quilometros 
de estrada compartilhada com ele naqueles primeiros anos. 
Muitos companheiros desde os primeiros tempos ainda encontro de vez em quando no 
mar, quase sempre depois de vencer o Marola, e com os outros (os que partiram) vou 
carregá-los navegando comigo para sempre na minha memória. 
Mas, no final de contas, o que eu gostaria de deixar claro, porque é justo, é que a minha 
singradura particular (e a de muitos mais), começou quando ele me deu a primeira 
oportunidade, há 35 anos atrás, meu amigo e Grão-mestre da Cofradía Europea de la 
Vela, D. Francisco Quiroga. Então, Paco: em meu nome e no de todos aqueles que já 
foram crianças….eternamente obrigado.        
              
            
 

 

 

 

 

 
No passado dia 26 de março, foi apresentado no 
Salão Nobre do Museu Naval de Ferrol o V 
caderno intitulado “Arte gastronómica/Receitas de 
cozinha de Marinheiros da Armada Espanhola. A 
apresentação esteve a cargo do Secretário-geral 
da Sociedad Artistica Ferrolana (SAF) Pedro Sanz 
e do Capitán de Navio, escritor e académico, José 
Blanco Núñez.  
  
No citado exemplar aparecem trabalhos do CN 
José Blanco Núñez, relativos ao tema "Comendo a 
bordo no mar durante o século XVIII" e do TN (RV) 
Jaime Antón Viscasillas, sobre "A cultura do vinho 
na Marinha". Por outro lado divulgam-se receitas 
de cozinha, nomeadamente do General de 
Infantaria de Marinha Carlos Pérez-Urruti, Contra-
almirante  Antonio Pintos, Capitanes de Navio 

Apresentação em Ferrol do V Caderno de 
“Arte Gastronómica / Receitas de cozinha 

de Marinheiros da Armada Espanhola” 
 



 

 

  

Andrés Gamboa, Marcelino González, Indalecio Seijo, Diego Ruiz e Ruiz de Cortazar, 
Aurelio Fdz Diz, Francisco Vazquez Sanz, Jose  Pavia, Ramón Fernández Borra, 
Francisco Dupuy, assim como Coronéis Rafael Estrada, Rafael Blanco, do Tte 
Coronel e pintor Pipo Romero, assim como ilustrações de Corin Cervera, Manuel 
Carballeira, Marcelino Gonzalez, Olga Rubalcaba, Fina Portqa, Mariano de Souza, M. 
Ratero, com a capa a cargo do diretor do exemplar e pintor, Carlos Barcón. O citado 
caderno foi patrocinado pela Cultura del Concello de Ferrol e a sua distribuição é 
totalmente gratuita. 
 

 
 
 
 
 

 

Contra-Almirante Carlos Ventura Soares, 
 

 

Cerca de duzentas pessoas participaram num “web-based 
seminar (webinar)” no passado dia 26 de março, 
organizado pelo Comité de Fóruns da Cofradía Europea 

de la Vela, o qual consistiu numa conferência partilhada pelo Instituto Hidrográfico de 
Portugal e pelo Instituto Hidrográfico de la Marina Española, sendo conferencistas os 
respetivos Diretor-geral e Comandante Diretor, Contra-almirante Carlos Ventura 
Soares e Capitán de Navio Jose Daniel Gonzalez-     Lacalle.  O tema da conferência 
foi “A Hidrografia na segurança da navegação e no 
conhecimento do Oceano”, muito apreciada pelos 
participantes, os quais no final tiveram oportunidade de 
colocar algumas questões. 

  
 
 

                          Capitán de Navio Jose Daniel Gonzalez- Lacalle 

 

 
 
,  
 

Conferencia de Institutos Hidrográficos de Portugal y 
España: “La hidrografía en la seguridad de la navegación y 
el conocimiento del océano”
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No ultimo encontro em Portugal, alguns Confrades realizaram uma travessia da 
costa noroeste peninsular a bordo dos veleiros Azulmarino, Kunga, Pedras I e 
Trasto VI. A viagem decorreu entre Portosin (Galiza) e a vila de Cascais, perto 
de Lisboa. Cinco barcos participaram na etapa de Portosin a Cascais. Na foto 
está o barco de Jorge Mallo. Da esquerda para a direita: Joaquin Mallo, Miguel 
Eraso, Pipo Vilar, Jorge Mallo, Pedro Ramirez e Luis Bolibar. A título de anedota, 
o confrade Jorge Mallo conta-nos que se afastaram da costa de forma a permitir 
um jantar opíparo no Kunga, e por isso, comenta, “não chegámos ao planeado 
encontro com os veleiros portugueses em Peniche, e acabámos por os encontrar 
à chegada a Cascais. Um bom assado com purê de batata vale bem a pena “um 
despiste”, comenta Jorge Mallo. 
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