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CAMPEONATO DA EUROPA DE WINDSURF (PRANCHA À VELA) - 

MADEIRA 2012 
 
 
O Campeonato da Europa da Classe Olímpica RS:X 2012, vai decorrer na 

Madeira entre 23 de Fevereiro e 1 de Março. O Europeu de windsurf (prancha à 

vela) vai trazer ao Funchal os melhores velejadores do mundo (Campeonato 

Aberto) que durante uma semana prometem um grande espectáculo. 

 

Uma das caras desta competição é um filho da terra. O velejador olímpico João 

Rodrigues que participa nesta prova há 20 anos consecutivos e é actualmente o 

atleta luso com mais participações em Jogos Olímpicos. 

 

Em 2011, Mafalda Freitas, Presidente do Clube Naval do Funchal, esteve em 

Bourgas (Bulgária) para divulgar a competição, numa altura em que decorria o 

Campeonato da Europa RS:X de 2011. Além da promoção da prova, a dirigente 

foi conhecer o terreno e toda a logística envolvida numa organização desta 

dimensão, para que o Europeu da Madeira venha a ser um sucesso.    

 

Outro ponto alto da divulgação deste evento foi a presença no Salão Náutico de 

Paris, que decorreu na Porta de Versailles, entre os dias 3 e 10 de Dezembro. 

Nesta que é a mais prestigiada exibição do género do Mundo, e aproveitando o 

Stand do Turismo da Madeira foi exibido um painel e distribuídas brochuras deste 

grande evento do Desporto Náutico, no sentido de manter a Madeira na rota dos 

grandes eventos e a Madeira como local de excelência para os desportos náuticos, 

principalmente no Inverno, altura em que no resto da Europa a temperatura da 

água do mar não é propicia a estas actividades. 
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O CAMPO DE REGATAS 

 
O campo de regatas poderá ser numa das três áreas, como se pode ver abaixo, de 

acordo com as condições de vento. Cada uma delas apresenta características 

próprias de modo a fornecer à Comissão de Regatas  um conjunto de soluções 

face à imprevisibilidade das condições  meteorológicas de cada dia de prova: 

 Área A – direcção de vento dos quadrantes Oeste e Sudoeste; 

 Área B – direcção de vento do quadrante Norte e Nordeste (utilizado na 

eventualidade de falta de vento nas Áreas A e C); 

 Área C - direcção de vento do quadrante Este; 

 

 

 

Pode-se dizer que em termos de influência de correntes marítimas estas vão fazer-

se sentir e influenciar as opções dos velejadores especialmente com ventos de fraca 

intensidade (inferiores a seis nós). 

 

Estão previstos variados percursos, todos eles já testados e utilizados em inúmeras 

provas internacionais. Todos eles prevêem as diferentes mareações sendo 

escolhidos pela Comissão de Regatas consoante as condições meteorológicas.  

 

As maiores dificuldades surgem normalmente em situações da regata onde há uma 

maior aglomeração de participantes – pré-largada, largada e aproximação às bóias 
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de percurso – na medida em que todos os velejadores vão tentar procurar um 

posicionamento o mais favorável possível no campo de regatas, de modo a 

adquirirem a maior vantagem possível relativamente aos adversários. 

 

A afinação das velas de acordo com a intensidade do vento tem um papel 

fundamental na prestação dos velejadores, pois a velocidade depende directamente 

desta. Além disso, uma boa adaptação às diversas condições (vento e mar) é 

factor decisivo no sucesso desportivo para os participantes. 

 

PLANO DE ÁGUA 
 

O plano de água a utilizar será a baia do Funchal, sendo que o acesso será 

efectuado a partir da rampa de São Lázaro, em zona abrigada dentro do porto do 

Funchal. Da rampa de apoio ao campo de regata dista cerca de ½ milha.  

 

A ampla zona de plano de água, permite a montagem de percursos variados (mais 

do que um em simultâneo) e ajustados ao clima e ventos que se possam produzir 

na altura. Foram já em 2011 testado por vários velejadores da classe.  

 

 

BAÍA DO FUNCHAL 
 

 Clima subtropical que apresenta temperaturas médias muito boas (24 º C no 

verão e 15 º C no inverno) e uma humidade moderada; 

 Protegida pelas montanhas mais altas, goza do melhor sol; 

 Temperatura da água do mar: devido à influência da Corrente do Golfo, a 

temperatura ronda os 22ºC no Verão e 18ºC no Inverno. 
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PORQUÊ A MADEIRA? 
 

Natureza, com a floresta Laurissilva património natural da Unesco. Rodeada por 

um mar de temperatura quente e de águas límpidas oferece condições ideais para 

a prática de desportos náuticos como o surf, windsurf, mergulho, canoagem, vela 

e esqui aquático. Um dos melhores destinos do mundo, devido à riqueza da sua 

fauna e flora e das suas águas extremamente claras, bem como as condições únicas 

que oferece aos seus visitantes. Esta ilha tem sido também escolhida como palco 

para várias regatas internacionais na categoria de cruzeiros pois existem excelentes 

condições para a prática da vela. 

 

LOCALIZAÇÃO: O arquipélago da 

Madeira foi descoberto pelos 

Portugueses em 1418 e é constituído 

pelas ilhas da Madeira, Porto Santo e 

pelas ilhas não habitadas das Desertas e 

Selvagens, reservas naturais. Está situado 

entre as latitudes 32º22’20" e 33º7’50" e entre as longitudes 16º16’30W e 

17º16’38"W. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Presidente: Mafalda Jardim de Freitas (Presidente do Clube Naval do Funchal) 

 

Vice-presidente: Davide Sousa (Presidente do Centro de Treino Mar) 

 

Comissão organizadora: 

- Martim Cardoso (Clube Naval do Funchal) 

- António Jorge Cunha (Clube Naval do Funchal) 
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EUROPEU EM NÚMEROS 
 

 200 participantes de 30 nacionalidades diferentes Pranchas RS:X que alcançam 

a velocidade de 30 nós; 

 Sete dias de regata; 

 Preparação para os Jogos olímpicos de Londres 2012 experiências de windsurf 

gratuitas em terra (simulador) durante 15 dias; 

 Benefícios em termos de promoção da Madeira como destino turístico e 

impacto económico tangível. 

COBERTURA MEDIÁTICA A NÍVEL TELEVISIVO 

Portugal: 

PT Comunicações (IP TV) 

RTP (daily video news releases) 

Espanha: 

TVV (2 episodes of 26 minutes) 

Telemadrid (2 episodes of 26 minutes) 

PROGRAMA OFICIAL DO EUROPEU 2012 RS:X 
 

23 Fevereiro 

POSTO NÁUTICO DE S.LÁZARO 

09h00 -18h00 – Registo e verificação do equipamento 

12h00 – Regata de Treino 

16h30 – Reunião de treinadores 

 

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS 

18h30 – Cerimonia de Abertura – Actuação Ensemble de Percussão do Gabinete 

Coordenador de Educação Artística e Madeira de Honra 
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24 Fevereiro a 1 Março 

POSTO NÁUTICO DE S.LÁZARO 

Diariamente 

09h30 – Subida ao pódio dos primeiros três classificados 

11h00 às 18h00 - Regatas na Baía do Funchal 

Simuladores em pranchas 

18h00 – 19h00 – Sabores da Madeira ao som da Música 

 

PRAÇA DO MAR – Av. Arriaga 

Exposição do Comité Olímpico Português  

 

QUINTA CALAÇA 

Exposição Temática – RS:X Uma classe Olímpica 

Entrada Livre | 9h00 às 12h30 – 14h às 18h00 

 

26 Fevereiro 

Dia de Reserva 

Passeios Turísticos pela ilha 

1 Março 

POSTO NÁUTICO DE S.LÁZARO 

11h00 – Regatas e Regata das Medalhas 

 

QUINTA CALAÇA 

20h00 – Cerimonia Oficial de Entrega de Prémios e Jantar de Encerramento 

 

DISCOTECA MOLHE 

24h00 – Festa de Encerramento 
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HISTÓRIA DO CLUBE NAVAL DO FUNCHAL (CNF) 
 
Fundado em 1952, depois de uma visita do Rei D. Carlos à Ilha, o Clube Naval 

do Funchal, parceiro na organização da escala da Transat 6.50, tem neste 

momento cerca de 7.000 sócios e não se restringe a modalidades relacionadas 

com o meio aquático. 

 

Para além da Vela e da Vela Adaptada, da Canoagem e Canoagem adaptada, 

Mergulho, Natação, Pesca Desportiva, Jet Ski e Surf, o Clube forma também 

atletas em modalidades como o Judo e o Karaté, por exemplo. No total, são 11 

as modalidades praticadas por atletas do Clube Naval do Funchal. 

 

Sendo o terceiro maior clube do Arquipélago da Madeira, as várias actividades por 

ele desenvolvidas são distribuídas por cinco espaços físicos e acompanhadas por 

sessenta técnicos e quarenta funcionários. As escolas de formação das diversas 

modalidades são auto-financiadas, desenvolvendo também programas de Alta 

Competição. 

 

O Clube Naval do Funchal foi o primeiro clube da Madeira a apurar um atleta 

para os jogos olímpicos de Londres 2012, Helena Rodrigues (na canoagem). 

Destaque ainda para atletas como Paula Saldanha (Olimpíadas de 1992), Leandra 

Freitas (Medalha de Prata sub-23) e Marta Freitas no Judo, Helena Rodrigues 

(Vice-Campeã da Europa de K4) e David Fernandes (Campeão da Europa de K4) 

e Rui e Tiago sousa (Campeão e vice-campeão do Mundo em jet ski.  Ana 

Umbelino na Vela (Match Racing) e Paulo Camacho na Natação (Olimpíadas de 

1988) são outros bons exemplos da forte aposta e contínuo empenho do Clube 

na competição. 
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OBJECTIVOS DO CLUBE NAVAL DO FUNCHAL (CNF) 
 

1. Promover a Madeira e o seu mar no exterior, como pólo de 

desenvolvimento de turismo náutico durante o ano mas com condições 

excepcionais durante o Inverno; 

 

2. Demonstrar à nossa população e dirigentes políticos locais, as 

potencialidades da nossa maior infra-estrutura, como meio de dinamizar a 

economia local, não só com a realização de eventos, mas em áreas tão 

diversas como as actividades náuticas (vela, canoagem e mergulho), as 

actividades marítimo-turísticas (passeios para observação de cetáceos e 

passeios às reservas marinhas), a ocupação hoteleira e outros serviços 

complementares como a manutenção e recuperação de embarcações; 

 

3. Afirmar a excelência do trabalho realizado e o reconhecimento nacional e 

internacional que o mesmo tem juntos das entidades desportivas, não só no 

âmbito da gestão desportiva, mas também na qualidade dos seus atletas, de 

que o João Rodrigues é o seu expoente máximo, não mediaticamente mas 

pelo seu CV desportivo e a sua dimensão humana. 

 

 

4. Reforçar o papel hospitaleiro dos madeirenses, divulgando o nosso 

património natural e cultural, promovendo contactos entre os atletas locais 

e os internacionais, fomentando o voluntariado, dinamizando experiência 

de prancha à vela para o púbico em geral proporcionando exposições 

temporárias sobre as actividades náuticas e proporcionar actividades para a 

divulgação da ilha não só para os velejadores como para os treinadores, 

famílias e amigos, como passeios nas levadas, baptismos de mergulho, 

passeios para observação da vida marinha. 
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CLUBE NAVAL DO FUNCHAL: REFERÊNCIA EM ORGANIZAÇÕES 
 

O Clube Naval do Funchal, instituição de utilidade pública, fundado em 1 de 

Maio de 1952, tem ao longo da sua vida institucional, organizado vários eventos 

de desportos náuticos sendo que no âmbito da vela se destacam: 

 

- Em 1954 organiza em Julho a II regata Internacional Lisboa - Madeira para a 

classe de embarcações de cruzeiro; 

 

- Em 1967 organiza em Julho a III regata Internacional Lisboa - Madeira para a 

classe de embarcações de cruzeiro com a Associação Naval de Lisboa; 

 

- Em 1968, entre os dias 10 e 18 de Agosto, organiza o XIV Campeonato 

Nacional (aberto) da classe Moth e o Campeonato Mundial de Moths Europe 

integrados na 1ª Semana Internacional de Vela da Madeira, em colaboração com 

a Associação Portuguesa da classe internacional Moth, a Federação Portuguesa de 

Vela e o Clube Náutico Mare Nostrum. 

 

- Em 1978 organiza a 1ª Regata Internacional Canárias – Madeira, sendo as 

edições seguintes realizadas de dois em dois anos até 1983, ano que a organização 

sai do CNF retomando em 2010; 

 

- Em 1985 coorganiza na região a escala da regata internacional Mónaco – Nova 

Iorque em multicascos; 

 

- Em 1987 coorganiza na região a escala da regata internacional La Baulle - Dakar 

em multicascos; 
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- Em 1994 e anos seguintes de dois em dois anos até ao ano de 2004, o CNF 

coorganizou a escala da regata Internacional Transat AG2R, para embarcações 

monotipo Beneteau Fígaro, pelo período de 8 dias; 

  

- Em 2002 organiza o Campeonato Nacional de Cruzeiros na Madeira e Porto 

Santo com a Federação Portuguesa de Vela.  

 

- Em 2003 colabora na organização do Campeonato Mundial da ISAF; 

 

- Em 2007 e 2009 o CNF organiza a escala na Madeira da regata Internacional 

Transat 650 pelo período de 15 dias; 

 

- Em 2008 organiza o primeiro grande Encontro Nacional da Classe Access 2.3 

no mês de Julho (Não oficial); 

 

- Em 2010, no mês de Julho organiza o Campeonato Nacional da Classe Hobbie 

Cat no mês de Julho com a Federação Portuguesa de Vela e a Associação 

Portuguesa da classe Hobbie Cat; 

 

- Em 2010 o CNF, organiza a Regata Internacional Canárias – Madeira com perto 

de meia centena de embarcações e três centenas de velejadores. 

 

- Em 2011 o CNF volta a organiza a escala na Madeira da regata Internacional 

Transat 650 pelo período de 15 dias. 
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MAFALDA FREITAS - PRESIDENTE DO CLUBE NAVAL DO 

FUNCHAL 
 

 
Qual é o segredo do sucesso do Clube 

Naval do Funchal? 

O segredo do Clube Naval do Funchal 

é muito trabalho e uma excelente 

equipa. Fazemos 60 anos em 2012 e 

orgulhamo-nos de ser o terceiro maior 

Clube da Madeira em termos de 

atletas federados. Contamos com 

cerca de 6600 sócios e desenvolvemos 11 modalidades das quais resultaram três 

atletas olímpicos. Fomos ainda o 1º Clube da Madeira a apurar um atleta para os 

jogos olímpicos de Londres (Helena Rodrigues na canoagem). Temos um 

património consolidado e é nosso objectivo por um lado depender cada vez menos 

de subsídios públicos e por outro lado continuar com a apostar na formação e a 

levar cadas vez mais pessoas para o Mar. 

JOÃO RODRIGUES, LUÍS RODRIGUES E PEDRO MOURA: TRÊS 

PORTUGUESES ENTRE A ELITE NO EUROPEU 
 
João Rodrigues dá a cara pelo Europeu de RS:X na Madeira 

O velejador João Rodrigues, atleta 

português com mais presenças em edições 

dos Jogos Olímpicos, é um dos 

embaixadores do evento. O atleta, natural 

da Madeira, fez história recentemente (16 

de Junho) ao tornar-se no primeiro 

velejador de prancha á vela a fazer a travessia entre a ilha da Madeira e as Ilhas 

Selvagens.  
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João Rodrigues ganhou também o direito de ver o seu nome inscrito no 

"Guiness", como a travessia mais longa – 160 milhas durante 12 horas - jamais 

conseguida em prancha à vela (windsurf) numa só etapa. 

A iniciativa integrou o programa das 

comemorações do 40.º aniversário da 

criação da Reserva Natural das Ilhas 

Selvagens, a primeira reserva natural de 

Portugal. Por coincidência, João Rodrigues 

também completou 40 anos a 2 de 

Novembro. 

João Rodrigues, Campeão e Vice-Campeão do Mundo de Windsurf (Prancha à 

Vela), em 1995 e 2008, tetra-campeão Europeu, conta com mais de 120 

internacionalizações e 51 medalhas conquistadas em competições internacionais – 

22 de Ouro, 16 de Prata e 13 de Bronze. 

 

 

Luís Rodrigues procura melhorar resultado de Nice’96 

Luís Rodrigues vai competir pela quinta vez 

num Europeu de prancha à vela. O 

madeirense, irmão de João Rodrigues, quer 

melhorar a 13.ª posição que alcançou em 

Nice (França), em 1996. Para além de Nice, 

Luís Rodrigues conta com presenças na Ilha 

de Wight (1995), Murcia (1997) e Atenas (1998).  

 

Luís Rodrigues foi campeão nacional de Classes Olímpicas em 2001, na 

competição disputada em Ponta Delgada, nos Açores. Aos 36 anos, o atleta conta 

ainda com três títulos de vice-campeão nacional: 1994, 1995 e 1996. 
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O irmão de João Rodrigues competiu 

sempre na Classe Olímpica Mistral One 

Design e foi membro da equipa pré-

olímpica de Portugal de 1994 a 1997. 

Competiu, por isso, nas pré-olimpiadas de 

Miami, Hyères, Medemblick, Kiel, Palma 

de Maiorca, Palamós e Savanah. 

 

Mais jovem, Luís foi o representante português nos Mundiais da Juventude da 

ISAF em Vilamoura (1992) e no Lago da Garda (1993), seguidas das presenças 

nos Mundiais seniores do Japão (1993) e do Canadá (1994), onde conseguiu o 

apuramento para a Frota de Prata. 

 

Com a experiência adquirida, o atleta chegou à Frota de Ouro nos Mundiais da 

África do Sul (1995) e de Perth (1997). 

 

 

Pedro Moura com ambição de chegar aos Jogos Olímpicos 

Faz vela desde os 9 anos e começou no 

windsurf aos 12. Pedro Moura sempre 

praticou ambas as modalidades e iniciou-se 

na competição aos 10 anos. 

 

Ao fim de 29 anos de experiência como 

amador, o velejador madeirense decidiu 

apostar na profissionalização e, ao classificar-se em 13º lugar no último Mundial de 

Windsurf, atingiu o estatuto de Atleta de Alto Rendimento com a ambição de 

chegar aos Jogos Olímpicos. 
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Aos 29 anos, Pedro Moura tem no 

currículo diversas vitórias em competições 

nacionais e regionais. O velejador foi 

instrutor e treinador de vela e windsurf 

em diversos clubes e escolas particulares 

com participações em competições 

internacionais. O madeirense mantém-se actualmente no top-10 nacional.  
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