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A equipa espanhola de vela olímpica ILCA7 consegue
uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021

A classificação da Seleção Espanhola de Vela Olímpica da ILCA7 para os Jogos Olímpicos de
Tóquio 2021 é confirmada após a última regata de qualificação das nações realizada em
Vilamoura (Portugal) nos dias 17 e 24 de abril de 2021.
Um novo sucesso para a equipa liderada por um dos autores de um estudo clínico e Confrade
da CEV, Guillermo Lozano, que reportámos na newsletter anterior e por Jano Toro Prieto Puga,
seleccionador da selecção nacional, entre outros (para mais informações vidé Boletim nº 6) e
1

que se refere a um trabalho de pesquisa “taxa de esforço e fatores ambientais em velejadores
jovens da Classe Laser”.
O velejador das Canárias Joel Rodríguez representará Espanha na classe ILCA7
(anteriormente conhecida como “Standard Laser”) em Tóquio 2021. Na foto Joel Rodríguez
após conseguir a vaga para Tóquio 2021 na ILCA7.

ENTREVISTA

Peter Siemsen é uma parte importante da
história da propriedade intelectual do Brasil

O nosso convidado deste mês é o Senhor Peter Siemsen, nascido no Rio de Janeiro. É
advogado formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sócio da Dannemann
Siemsen (especializada em propriedade industrial). Recebeu o Prémio Pedro Rey atribuído
pela Cofradía Europea de la Vela (CEV) no ano 2014.
Peter Siemsen é uma parte importante da história da propriedade intelectual no Brasil, desde
Dannemann Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, e é um colecionista de títulos e
sucessos. Fundador, conjuntamente com outros benfeitores, da Associação Brasileira de
Propriedade Intelectual (ABPI), da qual é presidente honorário, escreveu com a máxima
autoridade a história da propriedade intelectual no Brasil.
Autor de uma serie de artigos
publicados sobre propriedade
industrial e transferência de
tecnologia no Brasil, Peter Dirk
Siemsen
é
cofundador
e
presidente honorário da ABPI,
membro distinguido e colaborador
da Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial
(ABAPI), membro honorário e expresidente
da
International
Association for the Protection of
Intellectual Property (AIPPI) e
membro honorário da International
Federation of Intellectual Property
Attorneys (FICPI), ex-vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da Agência de
Intercâmbio Cultural (CCI), embaixador regional da CCI para a América Latina, árbitro do
Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)
e do Tribunal de Arbitragem desportivo (CAS). Também é membro da INTA, GRUR, AIPLA,
ITMA, ECTA, Marques, LES, ATRIP, LIDC e do Conselho de Administração da Câmara
Americana de Comércio (AmCham / RJ), entre outras inumeráveis instituições.
No plano desportivo, entre muitas outras funções e galardões, Peter Siemsen destacou-se
como membro da Confederação Brasileira de Vela e Motonáutica, foi vice-presidente da
International Sailing Federation (ISAF), atualmente World Sailing, e candidato à presidência
deste mesmo organismo. Ganhou o prémio Beppe Croce, o galardão mais importante da ISAF.
A franqueza, sabedoria, veterania, memória firme e bom humor ao tratar diversos temas, como
sejam os seus primeiros passos no campo da Propriedade Intelectual, a Fundação da ABPI,
as leis emanadas durante o regime militar e a relação com o BPTO, são algumas das questões
de que é um líder indiscutível.
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1.- Como foram os seus primeiros tempos no mundo do Direito, na Educação e os seus
primeiros contactos com a IP? Conte-nos os seus primeiros passos como estudante e como
conseguiu todas as coisas de que é um dos melhores especialistas.
Os meus primeiros contatos com a Propriedade Industrial se deram como desenhista.
Eu trabalhava como aprendiz de desenhista numa firma de Engenharia quando
encontrei, por acaso, o meu tio-avô que tinha um escritório o qual tratava de assuntos
de Propriedade Industrial num prédio próximo ao nosso e, conversando, ele me
ofereceu fazer desenhos de patentes, o que me permitia complementar meu orçamento.
Depois de alguns meses, meu tio me convidou a trabalhar no escritório dele, na época
das férias escolares.
O escritório era pequeno, constituído por 5 pessoas. Paralelo à minha atividade como
desenhista de patentes, passei a trabalhar como preposto do escritório junto ao DNPI
(Departamento Nacional da Propriedade Industrial). Nessa ocasião, um amigo meu
sugeriu que eu aproveitasse o Congresso Rotariano no Rio de Janeiro, utilizando meus
conhecimentos de inglês a fim de obter uma renda extra, como guia de turismo. Esta
atividade contribuiu bastante para o meu aperfeiçoamento e fluência na língua inglesa,
pois eu acompanhava os turistas diariamente e precisava me comunicar somente em
Inglês, o que me permitiu fazê-lo de forma desembaraçada.
Anos depois, quando fui a primeira vez para Nova Iorque, eu verifiquei a importância
daquele período em que eu era obrigado a falar inglês e que me permitiu fazê-lo com
desenvoltura.
Fui, na ocasião, convocado para o exército a servir no batalhão de Guardas por um
prazo de 7 meses. Quando retornei para a vida civil, meu tio me convidou a trabalhar
definitivamente no escritório dele, que era especializado na área da Propriedade
Industrial. Eu, então, decidi aceitar o convite e comecei a cursar a faculdade de Direito /
estudar direito, o que marcou o início da minha carreira no mundo da Propriedade
Industrial.
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2.- Como surgiram os primeiros contactos para se chegar à primeira Lei das Patentes e
Marcas. Foi um dos signatários do Convénio de Paris. Brevemente em que consistiu?
Foi exercendo a atividade no escritório Dannemann que eu passei a cuidar da Lei de
Patentes e Marcas, ambas de cunho internacional, inclusive o Convênio de Paris que
regulava a Propriedade Industrial no âmbito mundial.
As invenções eram protegidas pela Lei de Patentes e as Marcas protegiam as
denominações dos produtos e serviços. A matéria, que era nacional, mas também
internacional, o que passou a me interessar face a amplitude da área em que o escritório
atuava.
3.- Trabalhou para o Governo Brasileiro em certa altura da sua vida. Nessa condição advertiu
um dos ministros do Governo de Castelo Branco, da Indústria e Comércio, da necessidade de
o governo aproveitar a oportunidade de reformar a propriedade industrial, para modernizá-la e
pôr-se em dia com o movimento mundial. Foi difícil convencer o governo de que era necessária
uma nova revisão da Lei?
Nunca trabalhei para o Governo, mas a minha atividade me mantinha envolvido com a
área governamental, permitindo que eu servisse de intermediário no desejo de
modernizar a legislação.
Estas negociações foram difíceis, considerando que o governo promulgou uma lei de
Propriedade Industrial que foi desastrosa e obrigou horas de negociação para tentar
revogá-la ou, pelo menos, ajustá-la às necessidades de um Brasil moderno.
4.- Finalmente e mudando radicalmente de tema. O Senhor Siemsen, pertence à Cofradía
Europea de la Vela (CEV) desde há alguns anos. Atualmente o que pensa da mesma?
Deixando a Propriedade Industrial de lado, e sim, caminhar para o esporte da Vela,
principalmente o papel da Cofradía Europea de La Vela, me perguntam qual a minha
visão da mesma. É difícil responder a esta pergunta, considerando que até ao presente
momento a CEV está essencialmente ligada as atividades veleiras no âmbito ibérico,
apesar de se denominar Cofradía Europea.
A Cofradía que tem alguns membros latino-americanos, mas a maioria dos seus
membros são espanhóis e portugueses o que lhe tira a conotação de Europeia. Na
minha opinião, a atividade da Cofradía necessita de uma revisão que permita se
apresentar realmente como uma organização de natureza europeia.
5.- Para finalizar como vê o futuro do país e do mundo a partir desta pandemia que nos atinge
e qual será o panorama mundial que nos pode restar?
Atualmente o mundo atravessa um período extremamente difícil. A existência da
pandemia que, continuamente se renova e afeta todas as atividades ao redor do mundo,
inclusive as atividades veleiras, é realmente difícil prever como vai terminar este
momento tão caótico.
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Informa Antonio Bossa.- O evento foi desenvolvido em 3 etapas e abordou os seguintes
temas:
•

Economia do Mar - A importância do turismo náutico, da cultura marítima e da
segurança no Mar.
Data e hora: 4 de maio de 2021, 15:00 horas (no Brasil)

•

Pesca e Aquicultura - Transformação de peixes, distribuição de pescado, indústria de
conservas, alimentação, saúde e bem-estar, gastronomia e turismo
Data e hora: 7 de setembro de 2021, 15:00 horas (no Brasil)

•

Limpando os mares - protegendo os oceanos
Data e hora: 4 de novembro de 2021, 15:00 horas (no Brasil)

Palestrantes sobre o tema “Economia do Mar” (dia 4 de maio de 2021):
Francisco Quiroga - Espanha
Grão-mestre da Cofradía Europea de la Vela. Presidente do Comité Internacional dos Jogos
do Atlântico. Presidente da Comissão Organizadora da Discoveries Race, ex-Presidente da
Federação Galega de Vela. Engenheiro Naval e projetista de veleiros.
Leandro Ferrari Lobo - Brasil
Presidente da ACATMAR - Associação Náutica Brasileira. Jornalista, Gerente de Turismo.
Confrade da Cofradia Europea de la Vela.
Miguel Marques - Portugal
Especialista internacional em Economia do Mar, líder do projeto Azul Global, Membro do
Comité de Estratégia da Cofradia Europea de la Vela.
António Silva Ribeiro - Portugal
Almirante Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) de Portugal. exChefe do Estado-Maior da Marinha (CEMA). Escritor e académico especializado nas áreas de
Relações Internacionais e Estratégia, Ciência Política e História.
Manuel Soliño Bermudez - Espanha
Presidente da AGAN - Associação Galega de Atividades Náuticas.
Cristina Pagni. Itália
Presidente da Italian Blue GR OUTH SRL, organizadora do evento Seafuture
O II Simpósio Internacional da Economia Azul, realizado no dia 4 de maio, por via telemática,
com transmição ao vivo dos estúdios do Programa Mundo Mar, em Florianópolis, Carolina do
Sul, Brasil, com uma grande audiência, abordou a importância do Turismo Náutico, a Cultura
Marítima e a Segurança no Mar.
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COFRADÍA EUROPEAA DE LA VELA LANÇA
UM NOVO E INTERATIVO WEBSITE
Depois de realizar uma importante revisão, praticamente um novo website, com um novo
design e uma nova tecnologia, a Cofradía Europea de la Vela, informa todos os seus Confrades
que o novo website já está publicado e que pode ser visitado no endereço
https://eurocofradevela.com/
Esperamos que goste e que, acima de tudo, possa navegar facilmente, porque o website é
muito interativo, de fácil utilização e com uma grande variedade de seções que nos darão a
realidade da Cofradía em todos os momentos.
O novo website foi realizado com a tecnologia de uma empresa galega. Mais uma iniciativa
que faz parte da modernização e atualização da Cofradía Europea de la Vela, na qual Jorge
Mallo e Maurice Didier, entre outros, têm trabalhado e trazido novas ideias.

https://eurocofradevela.com/

©
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CONFERÊNCIA DE BENTO AMARAL
INTITULADA "SOBREVIVER", UM EXEMPLO
DE FORÇA, HONRA E DISCIPLINA

No passado dia 28 de abril decorreu online a conferência intitulada
"Sobreviver" organizada pelo Comité de Forúns da Cofradía
Europea de la Vela, tendo como conferencista o Eng. Bento Amaral
que, após um acidente na praia que o deixou tetraplégico, foi no
Mar que realizou os seus melhores sonhos.
Foi campeão mundial de vela adaptada em 2005 e nono nos Jogos
Paraolímpicos de Pequim em 2008.
Profissionalmente é Diretor dos Serviços de Certificação do Vinho
do Porto, Professor de Análise Sensorial e Marketing para PósGraduação em Enologia e Biotecnologia. Palestrante e escritor. O
Presidente da República de Portugal conferiu-lhe o Grau de Oficial
da Ordem do Infante D. Henrique. UM GRANDE EXEMPLO DE
SUPERAÇÃO.
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GALERIA DE FOTOGRAFIAS

INVESTIDURA 2012, 4 DE MARÇO, EM LISBOA
(PORTUGAL)

O Grão-mestre, Francisco Quiroga, foi recebido pelo Diretor do Museu de Marinha, Contraalmirante António Bossa Dionísio, para falarem sobre a organização da Investidura de Lisboa
que teve lugar no dia 4 de março de 2012 no Pavilhão das Galeotas do Museu de Marinha.

RELAÇÃO DE CONFRADES INVESTIDOS
GUILHERME ANTÓNIO DE SOUSA GUIMARÃES
GLORIA ARAGO I PONT
ANTÓNIO MANUEL ARAÚJO DA COSTA
PEDRO MANUEL BAUMBERG GARCIA
PEDRO MANUEL BECKER RODRIGUES
LUIS BOLIBAR CHINCHILLA
DIEGO COLON DE CARVAJAL GOROSABEL
ANTÓNIO MARIA DE LENCASTRE MELLO E CASTRO
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JAIME ENSEÑAT
ROBERT FISHER
JOSE HARGUINDEY LARIOS
MARINA LEAL CORREIA
BONIFACIO LOGARES GUENAGA
BERNARDINO JOSÉ DA COSTA GONÇALVES MOREIRA
MANUEL NADAL DE UHLER
ANTÓNIO PALMA
JORGE PARREIRA HOLTREMAN ROQUETTE
JULIO PEDROSA VICENTI
MÁRIO GENTIL QUINA
MANUEL RODILLA DEL BARRIO
CARLO ROLANDI BENVENUTI
WINTROP SCOTT PERRY
ANTÓIO JESUS SEIXAS DE JESUS
JOSÉ CARLOS TORRADO SALDANHA LOPES
RAFAEL TORRENTS LLOPIS
SEBASTIAN ZARAGOZA SOTO
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