
Quando se deslocou a Miami no final de Maio  para assinalar a partida  
da 7ª etapa  da " mais dura prova do mundo" (em vela) , o presidente da C. M. 
Lisboa, António Costa  não estaria de certeza a pensar na enorme recepção 
que os velejadores   da Volvo Ocean Race teriam quando chegassem à Doca 
de Pedrouços, em Algés onde milhares de pessoas os receberam de braços 
abertos e com fogo de artifício, isto já ao início da madrugada   do primeiro 
dia de Junho. A enorme Aldeia da Regata instalada para o efeito comporta  
uma extensa área onde os veleiros ficam em doca seca para a sua 
imprescindível manutenção , e a" Race Village" onde não faltam as tendas de 
"merchandise" das equipas concorrentes, ( um boné valia só (!) 25 euros !!! ) 
simuladores , roda gigante ( montada pela C.M. Oeiras )  palco onde iriam 
desfilar vários cantores e grupos musicais , diversos balcões de snack-bar 
(café =1 euro , pastel de nata  =1,50 euros , e por aí ...) um hospital de 
campanha , animação diária em todo o recinto , etc., cujo número de visitantes 
ultrapassou os duzentos mil. O sol, esse esteve quase sempre presente. 

 
O empresário João Lagos ( Estoril Open , Volta a Portugal , ... , ) não 

poderia estar mais satisfeito  ao declarar que iria fazer tudo para que a maior  
regata à volta do mundo  volte a Lisboa dentro de dois anos , altura da 12ª 
edição  desta fantástica  prova  marítima. 

 
A Regata (etapa)  teve o seu início em 5 de Novembro  em Alicante ( 

Espanha)  prosseguindo depois a  11  de Dez. Cidade do Cabo (Africa do Sul),  
14 Jan.  Abu  Dhabi ( Emiratos Árabes Unidos ),  19 Fev  Sanya ( China ),  18 
Mar. Auckand ( Nova Zelândia),  22 Abril  Itajai (Brasil) , 20 Maio  Miami ( 
EUA) 10 Junho, Lisboa ( Portugal) ( a decorrer),  1 Julho, Lorient (França)  e 
finalizando a 7 Julho em Galway  ( Irlanda) . 

 
Mas nesta regata também tem acontecido alguns precalços, como por 

exemplo,  o veleiro Abu Dabhi  que partiu o mastro quando sofria rajadas  de 
vento a soprar a 34 nós . Também o veleiro Groupama  ficou com o mastro 
nas mesmas condições, ou seja ,partido, na sua passagem pelo Uruguai . 
Lisboa  por sua vez viu o veleiro vencedor  na capital  portuguesa encalhar em 
pleno rio Tejo ,frente á Torre de Belém, devido à baixa-mar , e por ali ficou 
retido   quase trinta minutos. Ainda no trajecto para Lisboa, um dos veleiros 
quase atropelou uma enorme baleia. 

 
A regata costeira em Lisboa, realizou-se no dia anterior  à partida para 

Lorient  e foi ganha pelo veleiro  da Groupama que assim aumenta a vantagem 
sobre o s espanhóis da Telefónica  na classificação geral. 

 
Foi dada oportunidade à Comunicação Social ,pela organização da 

prova , o poderem acompanhar de perto e nas águas do Tejo, de fazerem  uns 



"bonecos" a bordo da " Sagres." Para isso foi marcado um ponto de referência  
e sermos transportados para um cacilheiro que nos levaria ao navio-escola. 
Antes da hora marcada, (meio-dia) já eu e outros colegas estávamos presentes 
, só que o barco tinha partido meia hora antes. E eu, que minutos atrás tinha 
tomado um comprimido contra a enjoo. Que frustração! 

                                        
                                                           José Carlos Pinto 
 

 
 



 
 
 

 
 





 
 
 

 





 





 
 
 

 
 
 



 
 
 

 









  



 


