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Discoveries Race III Edição 2022
Regata Internacional e Oceânica & 500 anos da primeira
circunavegação
entre Espanha e Portuga,
vela enmais
las de 1.100 milhas náuticas.

Largada:
A Coruña,
Portosín
Olimpiadas
– Tokio
2020(Espanha) - Porto, Sines e Madeira (Portugal).
Chegada a Las Palmas de Gran Canaria (Espanha).

Entre 19 de julho e 7 agosto de 2022
A Cofradía Europea de la Vela (CEV) planeou a realização de uma regata entre
10 e 29 de julho de 2021, a qual, desde 2017 e a cada dois anos, seria a III
Edição da Discoveries Race (DR), para homenagear Portugal e Espanha (e as
respetivas Marinhas) como principais países descobridores.
Complementarmente, pretende-se promover o intercâmbio desportivo, cultural
e económico, bem como fomentar o entendimento e a amizade entre
comunidades, particularmente a comunidade da Náutica de Recreio.
Dada a evolução incerta da pandemia COVID 19, a Tabla, órgão de direção da
CEV, decidiu adiar a edição de 2021 para o ano de 2022. Esta ponderação foi
necessária porque o desporto da Vela caracteriza-se pela proximidade e
contato direto e prolongado, exigindo medidas específicas e contextualizadas,
de acordo com o risco de transmissão e exposição ao SARS-CoV-2.

Em 6 de setembro de 1522, após 1.082 dias, foi concluída a primeira viagem
de circunavegação. Sob o comando de Fernão de Magalhães, saiu em 20 de
setembro de 1519 de Sanlúcar de Barrameda, Espanha, uma ousada
expedição que terminou sob o comando de Juan Sebastián Elcano. Este facto
já tinha levado a CEV a conceber em 2022 uma regata comemorativa dos 500
anos da viagem de circunavegação.
Esta circunstância levou à decisão de fundir a III Edição da DR com o
aniversário da viagem de circunavegação, adaptando a designação para
Regata Internacional e Oceânica Discoveries Race 2022: 500 Anos da
Primeira Circunavegação, a realizar em 5 etapas, entre 19 de julho e 7 de
agosto de 2022, com a seguinte programação:

A Regata terá iniciativas de índole cultural e social durante os períodos de
estadia nos portos.
Tudo está sendo meticulosamente preparado para a Regata que, tal como
aconteceu com o Xacobeu, foi adiada de 2021 para 2022. O Xacobeo, também
conhecido como Ano Jacobeu, Ano Santo ou Ano Jubilar, só é celebrado
quando a festividade do Apóstolo Santiago do dia 25 de julho cai no domingo,
como aconteceu em 2021.
O Comité Executivo que se constituiu para tratar a Regata é presidido por
Francisco Quiroga e tem dois Vice-presidentes: um para Portugal – António
Bossa Dionísio – e outro para Espanha - Enrique Boissier Pérez
A Cofradía Europea de la Vela promove e gere o sucesso desta Regata. Os
clubes organizadores são: Real Club Náutico de A Coruña, Real Club Náutico
de Portosín, Clube de Vela Atlântico, Clube Naval de Sines, Associação
Regional de Vela da Madeira e Real Club Náutico de Gran Canaria.
A I Edição decorreu entre Lisboa / Cascais e Las Palmas de Gran Canaria,
numa distância de 737 milhas náuticas, realizada entre 27 de agosto e 3 de
setembro de 2017.
A largada decorreu no dia 27 de agosto, às 11h30, no rio Tejo, junto do Padrão
dos Descobrimentos.
Participaram nesta I Edição da regata seis embarcações, o POLAR e o
ZARCO, da Escola Naval, o NAUTILUS, da Armada de Espanha, o PROTEINA
65, da Corunha, o KUNGA, de Pontevedra e o S. GABRIEL, de Lisboa.

As entidades com responsabilidade na organização desportiva da regata foram
três clubes náuticos: o Clube Naval de Cascais, a Associação Naval de Lisboa
e o Real Club Náutico de Gran Canaria.

Mais uma vez idealizada pela Cofradía Europea de la Vela, a II Edição da
Discoveries Race foi organizada pelo Clube de Vela de Viana do Castelo, pelo
Clube Naval de Cascais, pela Associação Regional de Vela da Madeira e pelo
Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria.

Decorreu entre as cidades de Viana do Castelo – Cascais (1ª Etapa); Lisboa –
Funchal (2ª Etapa); Funchal - Las Palmas de Gran Canaria (3ª Etapa), no
período de 31 de julho a 14 de agosto de 2019.
O Funchal foi propositadamente escolhido como local de passagem da
Discoveries Race 2019, pela circunstância de se estar a comemorar 600 anos
do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.
A Regata teve iniciativas de índole cultural e social durante os períodos de
estadia nos portos. Com o importante apoio das entidades locais foi
proporcionado às tripulações dos barcos participantes programas sociais muito
interessantes, nomeadamente passeios com visita a locais emblemáticos e
recepções com folclore.
Nesta Edição da Discoveries Race optou-se por considerar as referidas 3
Etapas com o propósito de potenciar uma maior participação, resultando no
seguinte:
•
•
•
•

1ª Etapa: 3 barcos em ORC e 5 em OPEN
2ª Etapa: 2 barcos em ORC e 3 em OPEN
3ª Etapa: 6 barcos em ORC e 6 em OPEN
Prova completa: 2 barcos em ORC e 2 em OPEN
o Swing (português) e Proteína Sesentaycinco (espanhol)
o NRP Zarco e NRP Polar, ambos da Marinha Portuguesa

Em cada uma das Etapas foram atribuídos troféus para os primeiros e
segundos classificados em cada uma das Classes (ORC e OPEN). Houve
também troféus para uma classificação geral ponderada e um troféu
(designado Fernão de Magalhães) para o barco que fez a Regata completa em
menor tempo.

A III Edição da Discoveries Race decorrerá entre 19 de julho e 7 de agosto de
2022.

Percurso da expedição de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano

CALENDÁRIO DE REGATAS DE 26 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO

Noticias do Mar
A Regata MAR DE MAELOC RIAS
BAIXAS foi apresentada em Vigo
Segundo informação da prestigiosa web masmar.com, confirma-se a participação de
80 barcos com 700 tripulantes da Galiza, Astúrias, Cantábria, Euskadi e Portugal.
Renova-se o formato de cinco provas, com três portos base: Vigo, Combarro e A Pobra
do Caramiñal. Duas provas espetaculares: uma entre balizas na Ria de Arousa e outra
com a volta a Cíes do Parque Nacional.
Apresentada na Doca Desportiva de Vigo, presidida pelo alcalde Abel Caballero, contou
com a presença do Secretário-geral dos desportos da Junta de Galicia, José Ramón
Lete Lasa, entre outras numerosas autoridades

A “Regina” venceu a Regata de Clássicos
antes do Campeonato da Europa do Sul de
Snipe, com ventos fortes e grande agitação
marítima
Fernando Morillo e Enrique Porto, do Real Club Náutico de Vigo,
foram os vencedores depois de uma regata cheia de incidentes e
desistências
A Regata de Clássicos, uma das atividades anteriores ao início do
Campeonato da Europa do Sul de Snipe na ria de Vigo, terminou com
sete barcos retirados, uma única prova realizada e o triunfo da
“Regina” (Fernando Morillo e Enrique Porto, RCN Vigo), depois de
uma prova com mar agitado que apenas três Snipes conseguiram
completar. O “Zeltic” do Liceo Casino de Vilagarcía (Juan Debén e
Alejandro Prego) e o “Fado” do CN Castilla (Juan Fernando Sevillano
e Andrés Gil) foram os outros que cruzaram a linha de chegada.

Martín Bermúdez e a olímpica Pumariega conquistam na Ria
de Vigo o Campeonato do Sul da Europa - Grande Prémio
Xacobeo 21-22
Martín Bermúdez de la Puente (Santiago de Compostela, 1980) e Ángela
Pumariega (Gijón, 1984), com o Snipe “Kipin Energy”, foram proclamados novos
campeões do Sul da Europa - Grande Prêmio Xacobeo 21 – 22, nas águas do
estuário de Vigo, com organização do Real Club Náutico de Vigo e sua
Fundação. Conseguiram este feito depois de três dias em que empataram na
liderança da segunda das corridas. A tripulação espanhola substitui os uruguaios
Ricardo Fabini e Florencia Parnizari (YC Uruguayo), campeões em Cascais
2019, onde competiram trinta e três barcos de cinco países.
Bermúdez, campeão madrileno
(com Cristina Osset) que este
ano também venceu o Memorial
Carlos Pardo em Ferrol (com
Pumariega), soma o seu terceiro
triunfo pelo Real Club Náutico de
Madrid. Pumariega, o segundo
para o Real Club Astur de
Regatas.
“Tem sido uma competição com
uma qualificação muito acirrada,
um conjunto de alto nível numa
regata com muitas variações na
intensidade do vento. O segredo
está na regularidade, em não correr riscos”, explicou Bermúdez, que treinou vela
na Ria de Arousa até ir para Madrid por motivos de trabalho.
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Registos de barcos de
recreio na Galiza
Barcos de recreio: os dados

º

Até agora nesta altura do ano, as inscrições de barcos de
recreio superam em 12% os registos de 2019
“A temporada náutica continua positiva, reflexo de que os turistas nacionais
continuam a optar pelas atividades náuticas para passar as suas férias. As
expectativas para o resto do verão são boas para o setor, apesar da quebra
de stock que atinge os mercados internacionais - especialmente em
mercados como jet skis e alguns segmentos de lanchas - preocupa as
empresas e causa desaceleração nos meses de junho e julho”
Carlos Sanlorenzo, secretario-geral da
Asociación Nacional Empresas Náuticas (ANEN)
MATRICULACIONES
ENERO/JULIO
2020

2021

% ^ 20

%20/Tot.

%21/Tot.

A CORUÑA

79

119

50,63%

2,07%

2,30%

LUGO

8

19

137,50%

0,21%

0,37%

OURENSE

5

4

-20,00%

0,13%

0,08%

PONTEVEDRA

156

131

-16%

4,09%

2,53%

DATOS GALICIA

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Marina Badalona, o primeiro
porto da Catalunha a
implantar um sistema de
coleta de lixo com drones
de água
O Porto de Badalona, recentemente galardoado com a Bandeira Azul, foi o
primeiro a lançar um novo sistema de recolha de resíduos nos portos catalães,
promovido pelo Cluster Náutico Catalão. A cerimónia de apresentação e o teste
piloto foram realizados hoje com o apoio da Câmara Municipal de Badalona e a
presença de várias autoridades, como o presidente da Câmara de Badalona,
Xavier García Albiol, o Vice-diretor Geral dos Portos e Aeroportos da Generalitat
de Catalunya, Francesc Macias e o Secretário-geral do Cluster Náutico Catalão
Miquel Guarner.
Consciente
da
importância
da
preservação do meio marinho, o
Cluster Náutico Catalão lançou a
iniciativa ‘Limpamos os portos’, que
visa limpar o lençol de água dos portos
da Catalunha num período de quatro
anos. Para cumprir este prazo, a
iniciativa prevê limpar anualmente doze
portos (4 em Girona, 4 em Barcelona e
4 em Tarragona) nos meses anteriores
à temporada náutica.
A recolha de resíduos é efetuada com o drone de água fabricado pela empresa
catalã Ona Safe and Clean, finalista numa das edições dos Prémios de Inovação
para o Sector Náutico, promovidos pelo Cluster Náutico Catalão. É uma
embarcação com casco de catamarã que funciona com motor elétrico a pilhas e
telecomando com câmara integrada e que é capaz de filtrar uma superfície de
5000 m2 de lençol freático, ou seja, um volume de 780 m3 por hora de trabalho
a uma velocidade de 2 nós.

A vela em Tóquio 2020
Joan Cardona - Vela (categoría Finn) - ESPANHA
O mais jovem da delegação espanhola à vela, com apenas 23
anos, Joan Cardona conquistou a primeira medalha da
disciplina nos Jogos de Tóquio, o bronze na categoria finn. O
ouro foi para o britânico Giles Scott e a prata para o húngaro
Zsombor Berecz. O velejador da equipa olímpica espanhola,
atleta balear de noventa metros, subiu ao pódio depois de dois
quartos lugares na 49er.

Jordi Xammar y Nico Rodríguez - Vela (categoría 470) - ESPANHA
O catalão Jordi Xammar e o galego
Nico Rodríguez conquistaram a
medalha de bronze na vela, na
categoria 470. Chegaram ao pódio
a apenas quatro pontos da dupla
de medalhas de prata, os suecos
Anton
Dahlberg
e
Fredrik
Bergstrom. O ouro da competição
foi para os australianos Mathew
Belcher e Will Ryan. Esta foi a
segunda medalha conquistada na
vela nestes Jogos Olímpicos,
depois do bronze na categoria finn
de Joan Cardona.
Dados fornecidos pelo El Pais.

Ruggero Tita y Caterina Banti vela. (Categoría Nacra 17) - ITALIA
Ruggero Tita e Caterina Banti são os novos campeões olímpicos do Nacra 17 (catamarã). Os
italianos cruzaram a linha de chegada do Porto de Veleiros Enoshima na Corrida das Medalhas
na sexta posição, atrás dos barcos argentinos (2
pontos), e em primeiro lugar na final da regata,
Dinamarca (4) e os Estados Unidos (6).
Tita e Banti garantiam um ouro ou uma prata se não
fossem desclassificados da corrida, pois tinham uma
distância de 24 pontos sobre a Alemanha na
classificação geral antes da final. Os italianos
terminaram com 35 pontos nesta classificação. A GrãBretanha, medalhista de prata, terminou com 45
pontos, e a Alemanha, de bronze, com 63. Já a
Espanha, com Tara Pacheco e Florian Trittel, obteve o diploma olímpico graças a um sexto
lugar na geral e um sétimo lugar na corrida pela medalha

A coleção de vestuário Cofradia
Europea de la Vela
ao alcance de todos

GRAVATA DE HOMEM E LENÇO DE

Este é o link para aceder ao formulário que lhe permitirá solicitar peças da COLEÇÃO
CEV, que teremos à sua disposição, já bordadas com os distintivos que nos distinguem,
no check-in das Investiduras de Outubro em Santiago de Compostela e Muxia.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbAIZ4oOtqxu1_6ZG0EzznCGy8UGmEgIsITxO_hsn9mQFJQ/viewform?usp=sf_link

INVESTIDURA SANTIAGO DE
COMPOSTELA E MUXIA

DIA 1 de OUTUBRO
• Acolhimento e check-in no Hotel Oca Puerta
del Camino em Santiago de Compostela.

DIA 2 de OUTUBRO
• 10:00 horas - Visita à Catedral de Santiago
• Visita aos exteriores da Catedral de Santiago
• 12.30 horas - Investidura dos novos
membros CEV
• 21:00 horas – Jantar oficial no Hostal dos
Reis Católicos

DIA 3 de OUTUBRO
• 12:00 horas - Missa do Peregrino na Catedral
de Santiago
• 14:00 horas - Almoço no Real Club Náutico
de Portosín e despedida

•

A partir das 17:00 horas. Acolhimento e
check-in no Parador Nacional Costa da Morte
de Muxía. Cocktail de boas-vindas.

DIA 4 DE OUTUBRO
• 10:30 horas – Excursão à cascada do Rio
Xallas, Museu, almoço em Corcubión e visita
ao Mosteiro de Moraime
• 14.00 horas - Almoço

DIA 5 DE OUTUBRO
• 12:00 horas – Investidura de nos membros
CEV e, ao finalizar, copo de vinho espanhol e
despedida

GALERIA DE FOTOGRAFIAS

Recordando os Olímpicos…

Em altura da Olimpíada de Tóquio, é bom lembrar um dos nossos, José Luis
Doreste, olímpico que também no dia 11 de maio de 2019 recebeu em Ferrol o
Prêmio "Pedro Rey-Barreiro-Meiro" numa cerimónia realizada nas instalações do
Clube Naval El Montón, na cidade de Ferrol, bem como o prémio “Laura Rolandi”
também entregue a Helen Mary Wilkes, como um meio para reconhecer atletas
e personalidades que se destacaram na promoção da vela.
Na foto, ao centro, os dois galardoados Jose Luis Doreste e Helen Mary Wilke
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