Volvo Ocean Race – Stopover de Lisboa após terminar a 7ª Leg (regata entre o porto de Miami e a
capital portuguesa).
A cidade de Lisboa acolheu de 31 de Maio a 10 de Junho na Doca marítima de Pedrouços, Algés, com
muita animação, a mais dura prova de Vela do mundo, a Volvo Ocean Race.
Estes heróis do mar, estão a dar a volta ao mundo em regata, ou seja em competição, a ver quem é
o mais veloz, quem tem melhor técnica tomando as melhores opções entre a escolha da rota dos
ventos e das correntes para chegar em primeiro lugar ao porto de destino.
A regata chegou a Lisboa na noite de 31 de Maio, com o primeiro lugar muito disputado entre a
equipa Abu Dhabi e a Groupama, tendo Abu Dhabi ficado com o lugar mais alto do pódium nesta
etapa.
Ao entrarem na Doca de Pedrouços foram recebidos com fogo!de!artifício e ao som de concertos de
vários artistas sem interrupção pela noite fora.
Nos dias seguintes as equipas técnicas repararam ao pormenor os veleiros do desgaste que tiveram
neste percurso entre Miami e Lisboa.
Na terça!feira já começaram a sair em treinos de reconhecimento, tendo treinos livres na 5ª Feira.
No Sábado houve a Regata In!port com o Groupama à frente da mesma, equipa liderada pelo
skipper Frank Cammas. No Domingo dia 10 realizou!se a Regata In!port e partida para a nova etapa
entre Lisboa e Lorient em França (não de forma directa, mas sim passando perto da ilha de S.
Miguel, Açores).
Na partida, tivemos um dos nossos cracks a bordo do veleiro Abu Dhabi, Luís Figo, que momentos
antes deste barco iniciar a sua partida para a nova leg, completamente vestido com o equipamento
adequado, saltou ao rio para ser resgatado de imediato por um barco auxiliar que o levou em
segurança até à doca.
O recinto da “Race Village” esteve repleto de animação e actividades para todos visitantes, desde o
palco principal com concertos, o cinema 3D, o simulador da Volvo Ocean Race, a piscina de bolas
para crianças, o circuito da Volvo para crianças (onde os mais pequenos puderam experimentar
conduzir réplicas de veículos da Volvo em pista de trânsito à sua medida), baptismos de mergulho,
escalada e simuladores de navegação e de helicópteros da Marinha, o simulador Champalimóvel,
baptismos de vela, entre os expositores das equipas da Volvo Ocean Race, e outras entidades
participantes ligadas ao mar e actividades náuticas.

Nos dias entre a chegada da regata e as provas principais, houve diversas actividades de mar
incluindo regatas de vela de vários clubes, das classes Extreme à regata das Canoas do Tejo que
acompanhamos de perto, em que 6 canoas representaram cada uma das equipas da Volvo Ocean
Race isto no Domingo 3 de Junho.
A AMMA Magazine foi a bordo da Canoa Bombaça com as cores da equipa Sanya. As canoas tiveram
em geral um representante de cada equipa que experimentaram uma forma diferente de fazer vela,
em embarcações que marcam a história viva da navegação do Tejo.

A doca de Pedrouços esteve repleta de visitantes, e as provas no Tejo foram apreciadas em ambas
margens por milhares de espectadores.
A Volvo Ocean Race está na sua 11ª Edição em 2011!2012. Os 11 velejadores que cada equipa tem a
bordo, e os seus veleiros atravessam os oceanos e fazem a circum!navegação, algo feito pela
primeira vez na história, pelo português Fernão de Magalhães (embora com outra rota) no Século
XVI com o seu navio Victória.
Estes homens começaram a prova em Alicante, Espanha entre 29 de Outubro e 5 de Novembro de
2011 e está previsto terminar em Galway na Irlanda a 8 de Julho de 2012.

São elas 6 equipas de veleiros que vamos conhecer:
Abu Dhabi Ocean Racing:
Origem: Emirados Árabes Unidos
Skipper (líder): Ian Walker (Britânico)

Camper:
Origem: Espanha / Nova Zelândia
Skipper (líder): Chris Nicholson (Australiano)

Groupama:
Origem: França
Skipper (líder): Franck Cammas (Francês)

Puma:
Origem: Estados Unidos da América
Skipper (líder): Ken Read (Norte Americano)

Team Sanya:
Origem: China
Skipper (líder): Mike Sanderson (Neo Zelandês)

Team Telefonica:
Origem: Espanha
Skipper (líder): Iker Martínez

O mapa da regata:

(Imagem de: VolvoOceanRace.com)
Datas das regatas nos portos:
Alicante – Espanha, de 29 de Outubro a 5 de Novembro de 2011
Cidade do Cabo – África do Sul, de 9 a 11 de Dezembro de 2011
Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos, de 12 a 14 de Janeiro de 2012
Sanya – China, de 17 a 19 de Fevereiro de 2012
Auckland – Nova Zelândia, de 16 a 18 de Março de 2012
Itajaí – Brasil, de 20 a 22 de Abril de 2012
Miami – Estados Unidos da América, de 18 a 20 de Maio
Lisboa – Portugal, de 31 de Maio a 10 de Junho
Lorient ! França, de 29 de Junho a 1 de Julho
Galway – Irlanda, de 6 a 8 de Julho

Por curiosidade, se está habituado à riquíssima gastronomia portuguesa, aqui a bordo esqueça as
iguarias nacionais e habitue!se à ideia de comida energética conforme mostra a imagem abaixo.
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