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Vicente Magalhães Ferreira – Coordinador de la CEV en Oporto  

 

 

Portosín, 27 de julho de 2022 - De Portosín chega a notícia do falecimento do Confrade Augusto 
Nores Lorenzo (1953/2022), médico da Marinha e autor de dois livros. 

O primeiro deles é intitulado "Anedotas de ajuda marítima de um oficial do Corpo de Saúde do 
Exército, banco Canário-Saara, 1978-1981" publicado em Ferrol em 2015 e um segundo livro 
intitulado "Falso Culpado" de 1980 publicado em Madrid. Augusto Nores, foi investido na cidade de 
Ferrol em 2019. 
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A Cofradía Europea de la Vela perde o 
confrade Augusto Nores Lorenzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 21 – JULHO/AGOSTO DE 2022 3 

Nomeação histórica de médicos e altos comandos da Armada 

Há alguns anos, Augusto Nores foi o organizador de um evento que reuniu cerca de trinta médicos 
e altos comandos da Marinha, já reformados (capitães de navio, coronéis e comandantes), vindos 
de várias partes da Galiza e do resto de Espanha, nos campos de golfe Rois e Ames para disputar 
um bicampeonato que comemorou o quinto centenário do início de um dos feitos mais importantes 
da nossa história: a primeira circunavegação do mundo por um dos navios da esquadra de 
Magalhães, comandado pelo Juan Sebastián Elcano. 

Demonstrações de condolência 

Várias demonstrações de condolência vêm dos Confrades de todo o 
mundo que mostram sua consternação depois de receber as “más 
notícias”. Ramón Sabín destaca que Augusto “era um grande amante 
do mar, um cavalheiro e um grande amigo. Tenho a certeza de que 
continuará navegando com ventos favoráveis por outros caminhos”. 
Para sua homenagem, o Grão-Mestre, Francisco Quiroga, destacou que 
"foram muitos momentos vividos com Augusto (Torrotito) tanto 
navegando pelas águas de Portosin como em Portosin tivemos 
lembranças para Augusto" ao afirmar que "embora seja lei da vida, algo 
seu está partindo e, como disse o Comodoro, ele estará navegando com 
ventos favoráveis por outros caminhos de olho na CEV”. Um abraço 

especial aos Confrades do RCN de Portosin. 

Para Lito Coronilla “foi um bom amigo e companheiro como médico da Marinha”, e envia as suas 
mais profundas condolências à família. Também do Capítulo México/Caribe enviam as suas 
condolências, bem como as redes sociais da CEV estão continuamente repletas de mensagens 
dedicadas a Augusto e sua família. Descanse em paz. 

 

 

 

 

A terceira edição da regata atlântica Hispano-Portuguesa 
“Discoveries Race 2022” terá início no próximo dia 19 de 
julho na Coruña terminando domingo 7 de agosto, em Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Esta regata, impulsionada pela Cofradía Europea de la Vela 
e organizada pelos Real Club Náutico da 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, conta com a participação de barcos monocasco com um 
comprimento mínimo de 9,15 metros (30 pés), em duas Classes ORC e OPEN. 

 

 

A Revista italiana Sviluppo, dedicada à náutica 
desportiva, faz eco da Discoveries Race 2022 
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A edição de 2022 é dedicada à comemoração dos 500 anos da primeira circunavegação da Terra, 
empreendida pelos navegadores Fernão de Magalhães e Sebastián Elcano. 

A Discoveries Race apresenta uma fórmula inovadora com uma "Regata por Etapas" de forma a 
oferecer aos participantes a oportunidade de participarem pelo mesmo numa das cinco etapas, 
todas elas com troféus, para além de troféus para quem faz a Regata completa. 

 

 
 

Paralelamente à etapa de Portosín ao Porto haverá um encontro para todos os tipos de barcos de 
cruzeiro, sem fins competitivos, com partida de Vigo e chegada a Leixões (Porto) com uma distância 
aproximada de setenta milhas náuticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Corunha, 10 de julho de 2022 – 
Marcelino González, marinheiro e 
historiador entre muitas outras facetas, 
foi o orador que, através da Cofradía 
Europea de la Vela, deu uma 
interessante conferência, no contexto 
dos eventos sociais paralelos à III 
Edição da Discoveries Race 2022. 

A conferência intitulada "Elcano, Volta 
ao Mundo" foi seguida por numerosas 
pessoas nas instalações da Autoridade 
Portuária da Corunha.  

Marcelino González explicou ao longo 
da sua apresentação, algumas das 
características do que significa aquela 
façanha realizada há 500 anos, em 
termos de gastronomia e novas espécies 
de alimentares desconhecidas na 
Europa, como o cravo, canela, nozes-
moscada e gengibre entre outros, que 

Éxito de Marcelino Gonzalez na sua 
conferencia acerca de “Elcano: La vuelta al 
mundo” 
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tiveram um valor agregado extraordinário.  

Difundiu também as rotas alternativas de Espanha e Portugal com Colombo na América e Balboa 
no Pacífico ao mesmo tempo que os portugueses o fizeram em Calicute com Vasco da Gama e 
Francisco Serrano nas Ilhas das Especiarias em 1511. 

O orador fez um relato extenso e detalhado da vida do ilustre marinheiro espanhol e seus primeiros 
dias. Da sua vida como marinheiro na expedição de Magalhães. A expedição, seu desenvolvimento, 
suas tripulações e seus navios, comentando finalmente a morte de Magalhães, a substituição por 
Elcano e seu regresso a Espanha. 

Este ano de 2022 marca o 500º aniversário da chegada a Espanha do navio VICTORIA sob o 
comando de JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO depois de ter circunavegado a terra pela primeira 
vez. 

A CEV não poderia estar alheia a este acontecimento histórico que mudou a visão e o conhecimento 
do mundo. Por isso, aproveitando o facto da terceira edição da DISCOVERIES RACE ter início a 
19 de julho do porto da Corunha, decidiu chamar-lhe DISCOVERIES RACE 2022 / V CENTENÁRIO 
DA PRIMEIRA CIRCUMNAVEGAÇÃO, contando para isso com a colaboração da Comissão 
Nacional do V Centenário. 

Nesta circunstância, a CEV organizou vários eventos sociais para recordar e homenagear a figura 
de JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO na cidade de A Coruña, destacando-se um concurso literário 
para jovens entre 12 e 16 anos, com a consequente entrega de prémios aos vencedores que teve 
lugar no sábado dia 9 de julho no B/E “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO”, e como ato central, a 
conferência denominada “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO, A PRIMEIRA VOLTA AO MUNDO”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            n 
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La Coruña, 19 de maio de 2022 - A III Discoveries Race já é uma 
realidade. La Coruña foi o início de uma nova edição, a mais longa até 
agora, com um percurso de mais de 1.000 milhas desde a partida de 
La Coruña e que terminará em 7 de agosto em Las Palmas de Gran 
Canaria. 

A primeira etapa de 89 milhas, a mais curta das cinco, terá Portosín 
como final, um passeio noturno para começar a abrir o apetite e onde 
a frota deverá chegar ao longo da manhã desta quarta-feira. A 
segunda etapa, de 108 milhas, começa na quinta-feira e termina no 
Porto. 

Cinco barcos partiram esta tarde com a Torre de Hércules como 
testemunha direta de uma regata oceânica em etapas que une fraternalmente Espanha e Portugal 
através do mar e da vela. 

Apenas um barco dos participantes da edição deste ano pode tornar-se o único, sem conseguir 
completar todo o percurso, a ter participado nas três edições. Trata-se da Proteína 65 (CN de Sada) 
de Manuel Batallán, um Bavaria 49 Cruiser, primeiro campeão ORC em 2017 e vice-campeão em 
2019. O Künga (CN Punta Lagoa) de Jorge E. Mallo, é um Sun Odyssey 45, que venceu a primeira 
edição no Open, mas não esteve na segunda, e agora buscará repetir a vitória. 

Manuel Batallán comentou antes da largada que “estamos muito animados. Para nós é a nossa 
terceira Discoveries Race, espero que não demore muito”, comentou entre risos. 
 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 
A Coruña  
Portosín 

 

Dia a dia da Discoveries 
Race 2022 

ETAPA 2 
Portosín 

Porto 

A Discoveries Race sai da La Coruña e 
ruma a Portosín  
 

 

Proteína 65 domina a Discoveries Race 
na etapa de Portosín ao Porto 
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Na segunda etapa foi incorporado o barco Trasto VI em Open e, 
por sua vez, desintegrou-se da Regata o Salseiro. O Protein 65 
venceu com o tempo compensado de 24 horas, 37 minutos e 24 
segundos. O Swing de José Augusto Araujo (Centro Treino Mar da 
Madeira) foi segundo e o Buen Vino Tinto, terceiro. No Open a 
vitória seria de Trasto VII com o tempo de 13 horas, 50 minutos e 
44 segundos; cinco minutos depois, Künga viria em segundo lugar. 
Meteorologicamente falando, aconteceu algo parecido com a 
primeira etapa, mais vento no início, mas à medida que iam para 
sul, a intensidade diminuiu consideravelmente, tornando-se uma 
etapa lenta. 

 

 

 

 
 

Porto, 24 de julho de 2022.- As duas primeiras etapas da Discoveries Race 2022, A Coruña-
Portosin-Porto, caracterizaram-se pela falta de vento nas velas. 

Os participantes nos barcos que navegaram nestas duas primeiras etapas, constataram que os 
ventos não lhes eram favoráveis, uma falta de vento que prolongou os tempos de travessia e 
chegada, mas, mesmo assim, estão a fazer esta edição da Regata um sucesso em termos de 
qualidade das tripulações. 

 

A partida da etapa Porto a Sines também foi marcada pela falta de 
vento. 

Em relação aos resultados da segunda etapa, podemos dizer que 
foram os seguintes: 

Etapa Portosin Porto: 
 

OCR 
1º. Proteína 65: 24h 37mn 24seg 

              2º. Swing: 25h 29mn 28seg 
          3º. Buen Vino Tinto 31h 16mn 21seg 

     OPEN 
       1º. Trasto VI: 13h 50mn 44seg 
        2º. Kunga: 13h 55mn 29seg 

  
 

 

ETAPA 3 
Porto  
Sines 

Na passagem da boia de desmarque as 
posições eram: Swing, São Gabriel, Proteína 
65, Atlantis e Kunga 

 

O vento “tira alguns dias de férias” durante a 
Regata Discoveries Race 2022 
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Na largada da etapa Porto – Sines, de cerca de 200 milhas náuticas, 
juntaram-se dois barcos, o português São Gabriel (AN Lisboa) de 
Mário Jara de Carvalho, um Oceanis 411, que participou em todas as 
edições da Discoveries Race, e um estreante, o espanhol Atlantis 50 
(Liceo Marítimo de Bouza) de Iván Prieto, um Saranaia 50, que 
participa pela primeira vez na Regata. 

Às 17h00, a saída das águas do Porto em direcção a Sines deu-se 
pontualmente, na passagem pela bóia de desmarcação as posições 

eram: Swing, São Gabriel, Proteína 65, Atlantis e Kunga. 

 

 

 

                                              Funchal, 2 de agosto de 2022 - Os barcos que participaram na etapa 
de Sines ao Funchal quebraram todos os recordes de velocidade da 
Discoveries Race fazendo mais de 200 milhas em menos de 24 
horas.  

Apesar do vento ter ajudado a ultrapassar esta marca, as condições 
de mar para os velejadores eram muito difíceis, ou seja, mar forte e 
vento com condições meteorológicas adversas que fizeram com que 
os tripulantes chegassem ao Funchal muito felizes, pelo feito 

realizado, mas também muito cansados do esforço realizado naqueles dias.  

A largada da etapa Sines - Funchal aconteceu no dia 26 de julho por volta das seis da tarde e os 
primeiros barcos, embora praticamente juntos, entraram nas instalações portuárias do Funchal. A 
próxima etapa partiu do Funchal às cinco da tarde do dia 4 de agosto em direção às Ilhas Canárias. 
Como novidade dizer que estão incorporados mais dois o "Papoa" e o "Capa" baseados na 
comunidade canária. 

A classificação na etapa Sines / Funchal é a seguinte: 

                       1º OCR Swing                 1º OPEN Atlantis                                                        

  2º OCR Proteina 65        2º OPEN Kunga 

   

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de agosto de 2022 - Após cerca de três semanas de competição, 
desde que deixou o Real Club Náutico de La Coruña no dia 19 de julho, e como é tradicional, houve 
uma cerimónia de distribuição de troféus no Real Club Náutico de Gran Canaria. 

ETAPA 4 
Sines  

Funchal 

 

Os barcos da etapa Sines / Funchal, batem o 
record de velocidade de la Discoveries Race com 
mais de 200 milhas em 24 horas 

 

A Discoveries Race chega ao fim com o 
Proteína 65 vencedor do Troféu Elcano e 
Swing do Troféu Magalhães 

 

ETAPA 5 
Funchal 
Canarias 
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Proteína 65 (CN de Sada) foi o vencedor do Troféu 
Juan Sebastián de Elcano, Swing (Centro Treino Mar) 
do Troféu Fernando de Magalhães. Três barcos 
completaram todo o percurso - o Swing, o Proteína 65 
e o Kunga -, que consistiu em cinco etapas: La Coruña-
Portosín-Porto-Sines-Funchal-Las Palmas de Gran 
Canaria. 

O barco espanhol Proteína 65 de Manuel Batallán foi o 
campeão em tempo corrigido, com o qual conquistou o 
Troféu Juan Sebastián de Elcano. O barco português 
Swing de José Augusto Araújo foi o vencedor do Troféu 
Fernão de Magalhães, sendo o barco que percorreu em 

menos tempo as mais de 1.110 milhas do percurso desta Regata que homenageia os grandes 
descobridores. O Swing completou o percurso num total de 179 horas, 27 minutos e 51 segundos. 

Papoa ganha a quinta e última etapa 

 A quinta e última etapa entre Funchal e Las Palmas de Gran Canaria de 282 milhas náuticas foi 
muito disputada. No final e 
com os tempos compensados 
em ORC, Papoa de Tenerife 
foi o vencedor com um tempo 
de 39 horas, 31 minutos e 35 
segundos, seguido por Capa 
com 42 horas, 34 minutos e 
38 segundos e Swing em 
terceiro com um tempo de 43 
horas, 14 minutos e 20 
segundos. 

Em Open ganhou o Atlantis com 36 horas, 00 minutos e 39 segundos, 
seguido do Kunga con 40 horas, 15 minutos e 37 segundos. 

A cerimónia de entrega dos troféus foi presidida pelo Vice-Presidente do 
Real Club Náutico de Gran Canaria, Adolfo López Martínez, juntamente 
com o Grão-Mestre da Cofradía Europea de la Vela, Francisco Quiroga, 
acompanhado pelo Vice-comodoro Alejandro Martín, o cônsul honorário de Portugal Joaquín Juliá, 
o Capitán de Corbeta Carlos Breno e Manuel Villas-Boas, descendente de Fernão de Magalhães. 
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Santo Domingo, segundo informa Acevedo da publicação “Hechos, 
Noticias, RD”, a A Assembleia Geral Ordinária do Club Náutico de Santo 
Domingo, ratificou o arquitecto Héctor Duval para continuar à frente da 
organização por mais um período após a apresentação da única 
candidatura aos sócios, recebendo o voto unânime dos presentes. 

 
O evento decorreu na Sala Aquamarina Sur do hotel Embassy Suites by 
Hilton na cidade de Santo Domingo. 

O arquiteto Duval é acompanhado por Battísimo Palamara, primeiro vice-
comodoro; Jorge Leroux, segundo vice-comodoro; Richard Lueje, 
tesoureiro; Horacio Read, primeiro vice-tesoureiro; Eduardo Verdeja, 
segundo vice-tesoureiro; Roberto Rubio, secretário; José Luis Núñez, vice-
secretário e membros Jorge Rodríguez, Ewald Heinsen e Tomás Brache. 

Durante a assembléia, o secretário Roberto Rubio fez as convocações necessárias para confirmar 
o quórum e apresentou as alterações estatutárias e regulamentares em plena Assembleia 
Extraordinária, as quais foram aprovadas pelos membros. 

O arquiteto Duval procedeu à leitura do relatório anual da sua gestão e o tesoureiro Richard Lueje 
fez o mesmo com as demonstrações financeiras, recebendo a correspondente aprovação. 

Após a apresentação das contas, uma lista de novos sócios foi aprovada. Da mesma forma, foram 
ratificados os membros honorários aprovados pelo Conselho de Administração. 

“Sinto-me satisfeito e grato à filiação do nosso clube que sempre apoia a entidade tanto nas 
atividades que acontecem ao longo do ano quanto nas assembleias para receber relatórios e tomar 
decisões sobre a nova Diretoria. Continuaremos trabalhando nos diferentes aspetos levantados 
para dar continuidade ao projeto que está sendo realizado”, destacou o arquiteto Duval no final da 
assembleia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

A Assembleia ratifica Héctor Duval  como 
Comodoro do Club Náutico de Santo Domingo 
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Capítulo México / Caribe.   NOTÍCIAS 
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A Coruña 1 de agosto de 2022 - Vigo 1 de agosto de 2022 - 
Lamentamos informar o falecimento do Confrade Fernando Montoto 
(Vila de Cruces 1929/2022), um dos sócios fundadores do Real Club 
de Tenis de A Coruña, ex-presidente do Club Nautico Ría de Ares e 
também nomeado Presidente Honorário do referido clube. 

Médico cirurgião de profissão, grande fã do ténis e do mar, Montoto 
promoveu o nascimento do clube de ténis em 1966 junto com Manolo 
Santana, José González Dopeso, José Fernández Vigo, Antonio 
Ferreiro Pego, José Rodríguez Villar e Pedro Tomé Alonso. 

Pessoa muito apreciada e amada, Fernando, um homem que salvou 
vidas no centro cirúrgico onde foi chefe de cirurgia, será sempre 
lembrado pela sua natureza colaborativa e o seu grande envolvimento 
no mundo do ténis e da náutica, tendo promovido durante a sua época 
como presidente do Clube Náutico da Ría de Ares, o aumento do 

número de ancoradouros bem como a construção do poço para o Travel-ift, entre outras realizações 
que consolidaram a entidade náutica como um dos clubes mais importantes do planalto galego através 
da organização de regatas a diferentes níveis nacionais, tanto de vela pesada como ligeira, e da sua 
escola de vela cuja atividade não pára de crescer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde a Cofradía 
Europea de la Vela 
enviamos uma 
saudação aos seus 
familiares e amigos. 
 
Descanse em Paz. 

 
 

 

 

 

 

 

Faleceu o confrade Fernando  Montoto colaborador da 

Cofradía, médico e fundador do Club de Ténis de A Coruña e 

Presidente Honorário do Club Náutico Ria de Ares
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