
Cantinho da Vela Nº 30 – Vendée Globe – O Vencedor 

Chegou hoje 19 de Janeiro, a Les Sables d'Olonne, pelas 15h37 (UTC) o vencedor da Edição 

2016-17 da Vendée Globe, o francês Armel Le Cléac'h no Banque Populaire VIII, fazendo o total 

de tempo consecutivo em prova de 74 dias, 3 horas, 35 minutos e 46 segundos. 

Armel Le Cléac'h bateu o anterior record da volta ao mundo mais dura da vela, que foi 

conquistado na edição anterior (2012-13) pelo velejador Francois Gabart, com menos 3 dias, 

22 horas e 41 minutos.  

A chegada de Armel Le Cléac'h a Les Sables d'Olonne começou a ser acompanhada por 

dezenas de barcos desde muito cedo, e o número de espectadores via Internet no WebTV/Live 

do site da prova, foi acima dos 12.800 em simultâneo no momento em que Armel cruzou a 

linha de chegada. 

Esta prova ainda não terminou, temos o britânico Alex Thompson do Hugo Boss, que se prevê 

que chegue com uma diferença de 12 horas relativamente ao vencedor. 

Alex Thomson nos últimos dias teve uma garra muito firme para chegar ao primeiro lugar do 

pódio, chegando a estar a 30 milhas náuticas de Armel, mas o vento não o ajudou nas últimas 

24h e fez com que se afastasse do líder cerca das 100 milhas náuticas. 

Este velejador do Hugo Boss conquistou no dia 16 de Janeiro o record de milhas náuticas 

percorridas em 24h. O anterior record pertencia a Francois Gabart tendo percorrido 535.34. 

Agora Alex Thomson conseguiu percorrer 534.48mn nas mesmas 24h a solo. 

Segundo o gráfico da Vendée Globe há alguns velejadores que ainda não estão a subir o 

Atlântico, ou seja ainda não passaram pelo Cabo Horn, são eles: Dicac Costa, Romain 

Attanasio, Pieter Heerema e Sébastien Destremau. 

 

Dos 29 concorrentes que largaram de Les Sables d'Olonne a 6 de Novembro de 2016, 11 já 

tiveram que desistir. 

Ainda estão em prova por chegar ao lugar da largada, 17 velejadores, tendo Armel Le Cléac'h já 

chegado a França, vencedor da edição 2016-17 da Vendée Globe. 
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