
 

Decorreu a 3 de Fevereiro, em Paris, a apresentação oficial dos Skippers e da prova Vendée 

Globe 2016. 

Uma grande regata com representantes de 9 nacionalidades, que tem a sua base de operações 

junto da Torre Eiffel em Paris. 

Esta sede de regata tem tecnologia de topo em termos de cobertura televisiva internacional, e 

conta também com uma inovação tecnológica em termos de comunicação digital. 

Esta oitava edição da Vendée Globe, tem tudo para ser especial confirmando o seu lugar de 

topo como regata de circunavegação e evento desportivo. Outra novidade para esta edição é 

contar com o Brasil como “parceiro de honra”. 

Presidiram a esta apresentação: 

Yves Auvinet, Presidente da Vendée Council e da SAEM Vendée, 

Bruno Retailleau, Presidente de Pays de la Loire Region,  

Patricia Brochard, Vice-Presidente da empresa Sodebo  

e Lionel Pariset, comissário para os assuntos marítimos da cidade de Les Sables d’Olonne, a 

cidade de largada da regata. 

Eles apresentaram as novidades da oitava edição da Vendée Globe e os skippers que estão 

inscritos nesta regata 2016-2017. 

A menos de nove meses para a largada, estão oficialmente inscritos 27 skippers. Entrou um de 

última hora, e 3 outros estão em situação de pré-registo. Estes skippers são de 9 diferentes 

nacionalidades: França, Reino Unido, Espanha, Itália, EUA, Nova Zelândia, Suíça, Hungria, e 

Holanda. Isto representa um recorde para o evento, confirmando a globalidade da regata. 

O centro nevrálgico das operações está baseado na cidade de Paris em Mail Branly, junto à 

base da Torre Eiffel, com 1700 metros quadrados de área de centro de comunicação social, e a 

base de operações da regata com 1000 metros quadrados, que vai alojar vários eventos 

especiais, e exposições, assim como conta com um bar e restaurante acessível ao público em 

geral. 

Agora mais que nunca, toda esta logística confirma que a Vendée Globe tem como objectivo 

atrair o máximo de pessoas possível. 

Os skippers que estão inscritos (uma última actualização relativa à que publicamos há uns dias 

atrás): 

01 Jérémie Beyou (FRA) /Maître Coq. 

02 Tanguy de Lamotte (FRA) / Initiatives Cœur. 

03 Vincent Riou (FRA) PRB. 

04 Morgan Lagravière (FRA) / Safran. 

05 Armel Le Cléac'h (FRA) / Banque Populaire. 

06 Paul Meilhat (FRA) / SMA. 

07 Sébastien Destremau (FRA) / FaceOcean. 



08 Eric Bellion (FRA) / Comme Un Seul Homme. 

09 Jean-Pierre Dick (FRA) /StMichel-Virbac. 

10 Fabrice Amedeo (FRA) / Newrest-Matmut. 

11 Sébastien Josse (FRA) / Edmond de Rothschild. 

12 Yann Eliès (FRA) / Queguiner-Leucémie Espoir. 

13 Thomas Ruyant (FRA) / Le Souffle du Nord. 

14 Nicolas Boidevézi (FRA) / adopteunskipper.net. 

15 Kito de Pavant (FRA) / Bastide-Otio. 

16 Jean Le Cam (FRA) / N/a. 

17 Bertrand de Broc (FRA) / MACSF. 

18 Louis Burton (FRA) / Bureau Vallée. 

19 Nandor Fa (HUN) / Spirit of Hungary. 

20 Rich Wilson (EUA) / Great American IV. 

21 Alex Thomson (GB) / Hugo Boss. 

22 Arnaud Boissières (FRA) / La Mie Câline. 

23 Richard Tolkien (GB / N/a). 

24 Alan Roura (CH / N/a), Un Vendée Pour La Suisse. 

25 Stéphane Le Diraison (FRA – N/a). 

26 Pieter Heerema (NL / N/a). 

27 Romain Attanasio (FRA / N/a) 

+ 1 Inscrição de última hora: Didac Costa (Espanha)  

+ 3 velejadores pré-registados: Alessandro di Benedetto (ITA), Jean-François Pellet (FRA - Come 

in Vendée) e Conrad Colman (NZ). 

Inovação digital e editorial 

A Vendée Globe, quer oferecer uma grande variedade de ferramentas, para permitir que o 

público em geral e a comunicação social consigam seguir todas as notícias sobre a regata, 

estando mais de perto o evento. Pretende-se que os visitantes internautas também tenham 

acesso à regata à distância de um clique, com um novo website, aplicações móveis, e TV em 

tempo real via Internet. 

As condições para este espectáculo em tempo real à volta da prova, foi melhorado para 3 

transmissões diárias às 08h30, 11h00 e 17h00 UTC (corresponde ao horário de inverno em 

Portugal continental), três espectáculos semanais às 4ª Feiras, 6ª Feiras e Domingos. A Vendée 

Globe vai também fazer a distribuição digital da sua revista todas as 6ªs Feiras (i-Magazine). A 

“Web TV” fará a cobertura de todas as notícias da regata com transmissões em directo e 

outras em diferido. Para os espectadores mais entusiastas, terão mais uma vez a oportunidade 



de navegar na famosa regata virtual, que se espera atingir este ano um de 1 milhão de 

participantes. 

Yves Auvinet, Presidente da SAEM Vendée comentou: “A Vandée Globe é um evento, que 

realmente me toca, como se conta uma simples história, mas universal. A história de uma 

batalha humana contra os elementos, cumprindo os seus sonhos, demonstrando coragem e 

determinação. Este ano temos a sorte de ter uma grande variedade de concorrentes 

internacionais. Isso reúne todas as condições que faz com que a Vendée Globe seja o que é. Os 

velejadores oceânicos são de topo, jovens e aventureiros de todo o mundo. Hoje temos 

representadas 6 nacionalidades de concorrentes inscritos: Reino Unido, França, EUA, Hungria, 

Holanda, Suíça e outras 3 representadas por concorrentes pré-inscritos: Espanha, Itália, Nova 

Zelândia. Nós queremos dar também as boas vindas a mais um país, a Alemanha. Caso isso 

aconteça a Vendée Globe baterá um novo record de participações internacionais, mais uma 

vez prova a dimensão global do evento. 

Terminando, tenho o prazer de anunciar que a Cidade de Paris será a sede da Base de 

Operações no Mail Branly junto à base da Torre Eiffel. Isto acontece também pela primeira vez 

para a Vendée Globe, que chegará a mais público em geral, oferecendo uma grande variedade 

de eventos especiais e exposições para todos os gostos”. 

A rota da Regata: 

 

 

Pedro MF Mestre  


