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Falleceu o confrade Pedro López Montenegro 

A grande Família da Cofradía Europea de la Vela (CEV) lamenta a perda do 
Confrade Pedro López Montenegro, pessoa querida e de grande valor profissional. 
Em 2009 na Investidura de novos Confrades na EXPONAV de Ferrol, Pedro 
começou a fazer parte da Cofradía, contribuindo com o seu trabalho em tudo o que 
podia, e aproveitou para propor Novos Amigos para a CEV, o que aconteceu no 
Real Club Náutico de São Sebastian em 2015. (na foto Pedro Lopez, segundo da 
direita 
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 Uma recordação de Pedro Lopez Montenegro 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Há uns dias Arturo Delgado informou-me da morte do Pedro. Tentei 
juntar algumas letras para comunicar o triste acontecimento, mas não 
consegui, não tinha palavras, não queria acreditar que tinha ido 
embora. 
Conheci o Pedro no início dos anos oitenta, éramos ambos 
responsáveis de optimistas e juntámo-nos nas regatas dos mares 
interiores de Espanha. Conheci uma pessoa gentil e muito 
cooperativa, um perfeito Senhor. 
Nos anos noventa voltamo-nos a encontrar, ele como Vice-
Presidente da RFE de Vela e eu como Presidente da Federação 
Galega de Vela. Convivemos em muitas reuniões e assembleias e 
comecei a ter um amigo. Às vezes não concordávamos em tudo, mas 
a amizade entre nós aumentava. 
Em 2009, na posse de novos Confrades na EXPONAV de Ferrol, 
Pedro passou a integrar a CEV. Sempre que podia, dava a sua 
contribuição, e lembro-me da sua alegria em nomear Novos Amigos 
CEV (sua obra) no RCN San Sebastián em julho de 2015. Era uma 
pessoa que estava sempre disposta a colaborar. 
Pedro deixou-nos sem fazer o Passeio Românico da Ribeira Sacra 
que tanto desejava fazer. 
Eu sei que onde estiver sempre nos dará uma mão e eu agradecerei 
por o ter conhecido. 
Bons ventos, até sempre Pedro. 

Paco Quiroga – Gran Maestre da CE

Francisco Quiroga Martínez 
 

Condolências expressas por Membros da CEV 



 

 
 
 

CARTA ABERTA A PEDRO L. de MONTENEGRO UM HOMEM DE BEM 
  
Meu querido, leal e querido amigo Pedro. 

Não esperava isto do homem íntegro que sempre foste, sem nenhum truque na 
manga. Atravessaste a saída para a derradeira travessia antes de tempo, 
passaste por mim a barlavento sem me dar tempo para reagir. Deixaste-me tão 
desvanecido que não consigo largar no meu barco. Quanto te devo e a Vela 
Espanhola te deve! Grande conhecedor deste desporto em todas as suas 
facetas, sem falar na estrutura federativa e na sua organização económica. 
Sempre disposto a ajudar e a trabalhar desinteressadamente para o Coletivo 
com a máxima descrição e lealdade, deixando-me a mim o protagonismo e os 
galões. 
Tenho um vislumbre de que na tua singradura irás ao encontro da tua querida e 
saudosa Mariló para se reunirem em um porto seguro onde descansarão em 
paz. Grande Casamento e Pais exemplares! 
Todo o património da RFEV que deixámos foi obra tua. Embora o “nosso” 
património me seja atribuído, a única coisa que tenho sabido fazer é encontrar 
excelentes colaboradores, sendo tu o melhor exemplo. 
Vêm-me à memória os nossos jantares de casais no VIPS para discutir e lançar 
novas ideias e projetos, sejam nossos ou dos maravilhosos colegas do Conselho 
que tivemos. O mesmo para os nossos encontros para comer uma pizza para 
depois ir cumprir as nossas obrigações profissionais... ou mesmo nos finais de 
semana sacrificando as nossas famílias. Tantas conversas ao telefone. 
O que eu não sei é como o concessionário do bar do teu querido Clube, o 
RCNSS, vai sobreviver sentindo a falta das tuas "borracheiras” de Coca Cola ou 
até mesmo do teu consumo de gelados... 
Quantas e quantas memórias do nosso primeiro mandato na então morada da 
Federação em c/ Luis de Salazar. 
Homem de Bem, cavaleiro do mar, "um verdadeiro marinheiro" como diria um 
anglo-saxão. 
Descansa em paz nobre e insubstituível amigo. 
Arturo 

 
 
 
 
 

Arturo Delgado 

COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA 
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O Comandante e Confrade José Malhão 
Pereira foi galardoado com o prémio da 

Academia de Marinha de Portugal 
 

No passado dia 13 de janeiro, o Comandante e Confrade José Malhão 
Pereira foi galardoado com o Prémio da Academia de Marinha de Portugal 
por "incentivar e dinamizar a pesquisa e a investigação científica no âmbito 
da história das atividades marítimas portuguesas e das artes, letras e 
ciências, no que diga respeito ao Mar e às atividades marítimas e, em 
particular, à história da Marinha e da ciência náutica e cartografia 
portuguesas". 
Desta forma, reconhece-se o trabalho desenvolvido há muitos anos por 
Malhão Pereira, numa iniciativa apoiada pelo Almirante Chefe do Estado 
Maior da Armada, conforme referido na Portaria Q 237/2020, de 9 de 
outubro, do Ministro da Defesa Nacional. O ato ocorreu durante a sessão 
de abertura do novo ano letivo da Academia de Marinha. 

Segundo palavras proferidas pelo Presidente da Academia de Marinha, 
Almirante Francisco Vidal Abreu, o Comandante José Manuel Malhão 
Pereira ocupa hoje em ala um lugar único no panorama dos estudos de 
história da náutica e das navegações de alto-mar, sobretudo no que se 
refere às atividades náuticas dos portugueses.	
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“ Quer pela dimensão da sua obra, quer pela sua reconhecida 
qualidade e rigor, mas também pela sua grande originalidade, o 
trabalho de investigação histórica do Comandante Malhão Pereira é 
verdadeiramente singular entre os historiadores portugueses de hoje, 
e mesmo no plano internacional é difícil descortinar quem tenha 
contributos em história da náutica europeia que possam ombrear com 
os seus”. 
Por outro lado, “No perfil intelectual do Comandante Malhão Pereira, 
convergiram de maneira feliz, mas muito rara, saberes teóricos e 
experiências de vida muito díspares, que o tornaram excecionalmente 
bem preparado para estudar os assuntos históricos a que se dedicou. 
À exigente formação técnica e humana de um oficial de Marinha, que, 
no seu caso, foi caracterizada por uma grande experiência de mar e 
uma longa dedicação à navegação à vela, juntou a formação avançada 
em história, tendo obtido um Mestrado em História da Expansão e, 
mais tarde, uma formação avançada também em história da ciência, 
área académica em que concluiu o doutoramento. 
A combinação da experiência real e concreta da navegação e da vida 
a bordo, com o sentido histórico e os conhecimentos amplos de um 
historiador, e ainda com o domínio dos documentos técnicos e da 
literatura histórico-científica, próprios de um historiador de ciência, 
abriram-lhe possibilidades de investigação verdadeiramente 
excecionais, possibilidades essas que o Comandante Malhão Pereira 
fez frutificar de maneira notável”. 
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Link: Palabras do almirante e presidente da Academia 
da Marinha, Francisco Vila. 
https://eurocofradevela.com/wpcontent/uploads/2022/01/Palavr
as-proferidas-pelo-Presidente-da-Academia-de-Marinha-em-13-
de-Janeiro-de-2022.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Com a publicação do Regulamento Olímpico do Primeiro 
Ciclo e a configuração de uma equipe olímpica preliminar, a 
RFEV e os velejadores nacionais iniciam o plano de treino 
para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. 
 
Segundo informa masmar.net, após a nomeação de Francisco Gil 
como diretor técnico e Asier Fernández de Bobadilla como diretor 
de preparação olímpica, a RFEV publicou o Regulamento 
Olímpico do Primeiro Ciclo para os próximos Jogos de Paris 2024. 
Isso encerra o calendário de treino para 2022 e fica estabelecida 
uma equipa olímpica preliminar que será definida em abril após a 
celebração do Troféu Princesa Sofia. 
O calendário da RFEV foi dividido em quatro ciclos olímpicos, 
precedidos por um período transitório que, desde o encerramento 
dos Jogos de Tóquio, se estende até ao final do Troféu Princesa 
Sofia, que será realizado de 1 a 9 de abril. Este ciclo terminará 

Vela espanhola pisa no acelerador em direção a Paris 

COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA 
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com a Copa do Mundo ou Campeonato da Europa para cada 
classe em 2022, o que ocorrer mais tarde no calendário, iniciando 
o Segundo Ciclo que acontecerá com as mesmas diretrizes em 
2023. Nesse ano estarão em jogo as primeiras vagas olímpicas 
durante o mundial de classes olímpicas em Haia. 

 

 
 
O Terceiro Ciclo terminará com a última regata de seleção para 
determinar a tripulação que nos representará em Paris 2024 em cada 
uma das classes para as quais foi obtido um lugar, dando lugar ao 
Quarto Ciclo que fechará com os Jogos Olímpicos. 
Seguindo uma relação de resultados estabelecida no Regulamento 
do Campeonato Mundial e Europeu de 2021 e do Troféu Princesa 
Sofia, a equipe olímpica será dividida em velejadores Grupo 1 e 
Grupo 2. Por outro lado, as tripulações que navegam nas classes 
olímpicas com resultados destacados a nível juvenil ou absoluto 
estarão colocadas, segundo o PNTD, nos grupos denominados 2028 
e N3. Todas elas estão integradas num plano de trabalho unificado 
para alcançar da melhor forma possível o primeiro grande desafio 
desportivo da temporada, o Troféu Princesa Sofia.  
Os atletas que representaram Espanha nos Jogos de Tóquio e que 
continuam numa classe similar – duplas, simples ou pranchas – ficam 
incluídos no Grupo 1, no qual permanecerão durante todo o Primeiro 
Ciclo, aqueles que participaram na Corrida da Medalha dos Jogos 
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Olímpicos, ou estiveram no pódio da Copa do Mundo ou do 
Campeonato Europeu de 2021. 
Com esta abordagem, as equipas já começaram a trabalhar para 
realizar o seu sonho de representar Espanha em Paris 2024. As 
concentrações destes meses terão lugar em Gran Canaria (ILCA 6), 
Lanzarote (49er, 49er FX, ILCA 7, iQFoil masculino e feminino e 
Nacra 17) Murcia e Cádiz (masculino e feminino Kite Formula), 
estando ainda pendente especificar um local de treino para os 470 
que permanecerão na península. Toda a equipe completará a sua 
preparação em Maiorca para participar no Troféu Princesa Sofia, 
árbitro final para a configuração da primeira equipe olímpica 
espanhola de vela para Paris 2024. 
Link para o documento Normativa Olímpica do Primeiro Ciclo 
Lista preliminar de tripulações da equipa olímpica 
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