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Vigo, 17 de junho de 2022.- O Grão-Mestre da 
Cofradía Europea de la Vela, Francisco Quiroga, 
anunciou oficialmente a cidade onde se realizará a 
Investidura correspondente ao ano de 2022. 
Funchal, capital do Arquipélago da Madeira é a 
cidade escolhida para este evento que é realizado 
anualmente pela CEV, de modo que 28 de outubro 
é a data em que os novos Confrades, através da 
cerimónia de posse, passam a integrar a Confradía. 
São cerca de quarenta novos Confrades que serão 
investidos e representam vários países como 
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, México, Brasil, 

Argentina, Uruguai e Angola. 

A Investidura é o ato pelo qual os noviços passam a 
fazer parte da Cofradía como Confrades e Confreiras 
com plenos direitos. Realizam-se geralmente na Galiza, 
e têm como objetivo incluir na CEV pessoas que tenham 
desenvolvido a sua atividade profissional ou recreativa 
no domínio do Mar em geral e da Vela em particular, na 
atualidade oriundos de 32 países do mundo, 
nomeadamente, atletas, profissionais e pesquisadores 
do Mar e sua cultura, velejadores e profissionais das 
Marinhas de diversos países. Por razões 
circunstanciais, as Investiduras podem ocorrer em 
outros locais, como é o caso do que vai ocorrer em 2022. 
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A Cofradía Europea de la Vela prepara a 
Investidura anual no Funchal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figueirido, (Pontevedra) 4 de abril de 2022.- La Base General Morillo del 
Acuartelamiento de la BRILAT, emplazada en la localidad pontevedresa de 
Figueirido, recibió a una representación de la Cofradía Europe de la Vela, 
encabezada por el Gran Maestre, Francisco Quiroga, en una jornada en 
donde se celebraron diversos acos y durante la cual fueron recibidos por el 
General Luis Cortés, quien recorrió todas las instalaciones con los miembros 
de la CEV. 



 
  

BOLETIM INFORMATIVO COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA. ANO 2- NUM 20 - JUNHO DE 2022 3 

 

Funchal é a capital do arquipélago 
português da Madeira. Está rodeada de 
colinas e é conhecida pelo seu porto, pelos 
seus jardins e pelas suas caves de Vinho 
da Madeira.  
Misturando os estilos gótico e românico, a 
centenária catedral do Funchal destaca-se 
pelo seu tecto de madeira esculpida.  
De frente para o porto está a fortaleza de 
São Tiago, construída no século XVII. 
Atualmente alberga o Museu de Arte 
Contemporânea, com uma vasta coleção 

de obras portuguesas. Foi fundada entre 14526 e 1454. 

 

 

 

 

Vigo, 9 de junho de 2022 - O Real Clube Náutico de Vigo acolheu a apresentação da edição 2022 
da Discoveries Race que partirá da cidade de A Coruña no dia 19 de julho, conforme anunciado 
pelo Grão-Mestre da Cofradía Europea de la Vela, Francisco Quiroga, em acto que contou também 
com a presença do presidente da RCN de Vigo, José Antonio Portela, e do presidente da Real 
Federação Galega de Vela, Manuel Villaverde, para além de outros membros do Comité Executivo. 

Desta forma, a regata atlântica hispano-portuguesa Discoveries Race 2022 decorrerá entre 19 de 
julho e 7 de agosto, partindo da cidade hercúlea até Las Palmas de Gran Canaria. 

Por outro lado, e coincidindo com os 500 anos da primeira volta ao mundo liderada por Fernão de 
Magalhães e completada por Juan Sebastián de Elcano, a edição deste ano é uma homenagem às 
Marinhas Espanhola e Portuguesa, que desde a primeira edição se empenharam a colaborar com 
a organização da Discoveries Race, nomeadamente através da inscrição de veleiros. 

Idealizada pela Cofradía Europea de la Vela e organizada pelo Real Club Náutico de La Coruña, 
Real Club Náutico de Portosín, Clube de Vela Atlântico, Clube Náutico de Sines, Associação 
Regional de Vela da Madeira e Real Club Náutico de Gran Canaria, a Regata terá como percurso 
e paragens as seguintes cidades: A Coruña, Portosín, Porto, Sines, Funchal e Las Palmas de Gran 
Canaria. Podem participar barcos a partir de 30 pés de comprimento, distribuídos em duas 
categorias, ORC e Open. O período de inscrição terminará no dia 3 de julho de 2022 à meia-noite. 

A Discoveries Race é, sem dúvida, uma das provas por etapas mais atrativas do Atlântico, onde as 
vertentes desportiva e social se unem num evento comemorativo em que os participantes são os 
principais protagonistas. 

 

 

 

 

 

Apresentação no Real Club Náutico de Vigo 
da III Edição da Regata Discoveries Race 
2022  
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Rali Discoveries Race 2022 

 

Paralelamente a esta regata, e coincidindo com o desenvolvimento da etapa entre Portosín e Porto, 

realiza-se um rali náutico-turístico para todo o tipo de barcos de cruzeiro, sem efeitos competitivos, 

que terá início em Vigo e chegada em Leixões (Porto). 

Os barcos poderão receber ajuda se necessário uns dos outros. A chegada ao Porto coincidirá com 

a chegada dos barcos participantes na Discoveries Race. Precisamente, na cidade portuguesa está 

prevista uma série de atos sociais para os tripulantes dos barcos que participam no Rali e os que 

participam na Regata 
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México D.C. - No final de maio passado, foi realizado na ex-hacienda Goicochea, um edifício 
espanhol do século XVII, na Cidade do México e hoje convertido em restaurante "San Angel Inn", 
e em cumprimento ao protocolo oficial enviado pela Tabla da CEV, onze Confrades e Senhoras, 
cinco Noviços e dois Amigos, com os seus respetivos companheiros, que somaram quase vinte 
membros do Capítulo México/Caribe, reuniram-se para receber os diplomas e cartas-convite de 
Amigos e Noviços, concedidos pelo Grão-Mestre Francisco Quiroga. 
 

Os convidados chegaram sob 
os acordes do Hino do Antigo 
Reino da Galiza e ocuparam os 
seus respetivos lugares, 
iniciando assim o ato presidido 
pelo Coordenador do Capítulo. 
A nomeação era às duas da 
tarde e após a chegada dos 
convidados, a cerimónia 
começou presidida pelo 
Coordenador do Capítulo e sob 
a orientação experiente do 
Mestre de Cerimónias. 

 

O evento, com alimentação incluída e uma jornada de trabalho, durou sete horas, durante as quais 
foram realizadas diversas funções do capítulo do México. Funções necessárias para localizar tanto 
o próprio capítulo quanto os seus atuais 16 membros. 

Os oito Confrades mexicanos encabeçados pelo seu Coordenador, Almirante Carlos Ortega, são 
Elianne Fierro, Almirante Joaquín Zetina, Almirante Fernando Castañón, Comodoro Yon 
Belausteguigoitia, Comodoro Augusto Pi-Suñer, Presidente Pablo Fernández e Comodoro Alberto 
Dana. 

Uma vez nos seus lugares, iniciou-se o ato, presidido pelo Coordenador, Almirante Carlos Ortega, 
coadjuvado pelo Comodoro Alberto Dana, foram ouvidas as palavras do Grão-Mestre, Francisco 
Quiroga. 

Posteriormente, e sob os acordes do Hino da Europa adotado como 
hino da CEV, e do hino à Alegria composto por Ludwig van 
Beethoven em 1924, foram atribuídos diplomas aos Amigos, 
Contra-Almirante José Orozco e Manuel Chevalier, mencionando a 
Cofradía os Noviços Marilyn Beyda de Dana, Catherine Ollivier de 
Pi-Suñer, Margarita Pazos de Velásquez, Almirante Mario Carbajal 
Ramírez e Dom Francisco Pellicer Graham. 

Mais tarde, coube ao Contra-Almirante José Orozco Tocaven, novo 
Amigo, a exortação em nome do Grão-Mestre e por indicação do 
Coordenador do Capítulo, Almirante Carlos Ortega. 

Como acto lúdico houve uma degustação de especialidades 
mexicanas, "acompanhadas da tequila correspondente, evitando 

 

O CAPÍTULO DO MÉXICO-CARIBE ENTREGA DIPLOMAS E CARTAS-CONVITE 
AOS FUTUROS NOVIÇOS DA CEV A INVESTIR NO FUNCHAL 
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portos e madeiras para deixar essa experiência completa para o próximo mês de outubro" segundo 
nos contam do México. 

 
Sessão de trabalho 
 

A sessão de trabalho acontece após o almoço, com uma revisão e 
acompanhamento dos temas e projetos iniciados por este capítulo 
no âmbito da cultura náutica composta, entre outros, por atividade 
náutica, navegação, exaltação de valores morais, valores éticos, 
valores humanos, navegação, vela, acessível a todas as pessoas 
e atividade familiar. 

 

Também tomaram conhecimento dos acordos de colaboração com 
organizações, entidades afins e, muito particularmente, Marinha, 
bem como educação, formação profissional, sustentabilidade 
náutica, sustentabilidade hídrica, estudos de ciências marinhas e 
limnologia. Propôs-se ainda o acompanhamento através de grupos 
de trabalho, possivelmente aproveitando a próxima reunião da 
Cofradía Europea de la Vela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reportagem fotográfica do 

ato levado a cabo no 

México 
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Esta importante informação é dirigida a todos os amigos, familiares e membros da CEV. 
Como sabem, a próxima investidura da CEV terá lugar no Funchal no dia 29 de outubro de 2022. 
Sentimos falta da resposta de muitos de vocês, por isso agradecemos que confirmem a vossa 
presença o mais rápido possível, por motivos de organização e logística do evento. 
 
De forma a coordenar o evento, disponibilizamos o programa provisório de atividades e a 
recomendação do hotel de referência, desta vez o hotel será o Castanheiro Boutique. 
Hotel: https://www.castanheiroboutiquehotel.com/pt/ 
 
Condições, recomendações e indicações: 
 
Os quartos bloqueados para a ocasião são 35. 
Check-in: 28 de outubro de 2022 
Check-out: 31 de outubro de 2022 (as datas podem mudar de acordo com as solicitações e 
vossa disponibilidade) 
Valores: Standard Duplo AD: € 150,00 por noite/por quarto Standard Single AD: € 140,00 por 
quarto/noite 
Data limite para bloquear quartos: 12 de setembro  
 
Endereço electrónico para transmitir um pedido de reserva:  
 
reservations@castanheiroboutiquehotel.com Código de reserva: CEVMAD2022  
 
Condições de pagamento: A efectuar por cada participante pelo menos 30 dias antes do dia do 
check-in.  
 
Condições de cancelamento: > 15 dias antes da data de chegada: 0% 14 - 8 dias antes da data de 
chegada: 25% 7 - 3 dias antes da data de chegada: 50% 2 - 1 dias antes da data de chegada: 75% 
ausência: 100% 
 
Recomendamos que efetue a reserva com a maior brevidade possível, bem como resolva 
quaisquer questões relevantes junto da administração do Hotel. Da parte da CEV cuidamos 
apenas de realizar o trabalho informativo do evento. 
 
Novamente, por favor, confirmem todos aqueles que estão faltando informar a presença na 
INVESTITURA. 
 
Muito obrigado pela sua colaboração 

 
 

INVESTIDURA FUNCHAL 
 

NOTA IMPORTANTE 

https://www.castanheiroboutiquehotel.com/pt/
mailto:reservations@castanheiroboutiquehotel.com
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Programa provisório 

Dia 28 de outubro 

o Recepção dos cofrades e participantes en lugar a definir 

o 19:30 horas, Cocktail de boas-vindas. Quinta Magnólia 

Dia 29 de outubro 

Programa social: 
- Funchal (Tour zona velha).  

- Teleférico Monte  

- Visita a igreja e passeio em carro de cesto desde o Monte ao Livramento 

- Visita guiada às caves da Madeira Wine Company  

- 19:00 horas, Acto de Investidura. Local a definir 

- 21:00 horas, Jantar oficial da CEV. Local a definir 

Día 30 de outubro 

- 11:00 horas, Missa na Catedral da Sé 

- Almoço de despedida aos Confrades com animação musical. Local a definir 
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