
Cantinho da Vela nº 15 – Volvo Ocean Race – Eles andam aí… (Leg 7 Newport – Lisboa) 

Eles andam aí, é isso mesmo. 

Faltam poucos dias, para recebermos na capital portuguesa a frota da Volvo Ocean Race que 

está neste momento a fazer a regata transatlântica entre Newport (EUA) e Lisboa. 

Esta Leg 7 tem sido muito disputada, a distância entre os veleiros é muito curta, na actualização 

das 19h44 de dia 22/05 (hora portuguesa, 18h44 UTC) a distância do líder Dongfeng Race Team, 

da Team SCA (que ocupa a última posição) são somente 14 milhas náuticas, perto de 26Km.  

Estes gráficos têm tido uma variação de posições muito renhida, tanto se está no topo como no 

relatório seguinte, 3 horas depois já se desceu três ou quatro posições. A posição que Dongfeng 

Race Team ocupa de momento já pertenceu também às equipas MAPFRE, Team Brunel e Abu 

Dhabi Ocean Racing. Vamos ver quem chega primeiro a Lisboa… 

 

Em relação à sua localização, estão sensivelmente a meio do Atlântico, e a estimativa dada a 21 

de Maio em relação à chegada do primeiro veleiro a Lisboa, aponta para que seja provável dia 

27 de Maio, mas há muitas variantes que ainda podem fazer mudar esta estimativa. 

 



O que é certo é que a Doca de Pedrouços está preparada para os receber a eles e ao público. A 

festa começa dia 25 com a abertura oficial ao público a partir das 10h30 e dura até dia 7 de 

Junho, data em que a regata larga rumo a Lorient, França. 

Como temos vindo a ultimamente a noticiar no Portal AMMA com fonte da organização, que há 

um conjunto muito diversificado de actividades, desde concertos, rotas gastronómicas, 

diversões, presença de marcas e produtos nacionais, actividades desportivas e muita animação 

para todo o público. 
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