
Cantinho da Vela nº 34 – A chegada da Volvo Ocean Race a Lisboa 

Dia 28 de Outubro a frota de 7 veleiros da Volvo Ocean Race terminou a primeira etapa (Leg 1) 

da volta ao mundo, em Lisboa. 

Esta primeira Leg ligou Alicante a Lisboa, passando pela ilha de Porto Santo, com uma duração 

de cerca de 6 dias. 

 

 



O portal AMMA esteve a acompanhar a passagem dos veleiros na linha de meta, assim como a 

chegada à Doca de Pedrouços, onde se verificou a forte emoção das suas tripulações onde 

eram esperados pelas equipas, os familiares, assim como um bom público a assistir. 

Público esse que pode participar na festa da chegada dos primeiros 4 veleiros: “Team Vestas 

11th Hour”, “Team MAPFRE”, “Dong Feng Race Team” e “Team Akzonobel”, depois a Village 

teve que encerrar. Contudo os mais aficionados tiveram outras alternativas junto ao rio Tejo 

para ver chegar os veleiros das equipas “Team Brunel” e “Turn the Tide on Plastic Team” à 

linha de meta. 

 

Nestes 6 dias e algumas horas, foram percorridas cerca de 1.450 milhas náuticas (cerca de 

2.610Km). A ordem de chegada e a duração da Leg de cada equipa: 

 



 

(Rota: Alicante – Porto Santo – Lisboa) 

A animação na Village decorre de 31 de Outubro a 5 de Novembro, altura em que estas 

equipas seguem para a Cidade do Cabo, na África do Sul percorrendo cerca de 7.000 milhas 

náuticas (perto de 12.600Km). 

Nesta edição da Volvo Ocean Race temos um veleiro com bandeira portuguesa “Turn the Tide 

on Plastic”, com o velejador português Bernardo Freitas a bordo.  

Em termos de presença portuguesa nas tripulações temos também António Fontes da equipa 

de Hong Kong “Team Sun Hung Kai/Scallywag”, embora na Leg 1 estivesse ao serviço da 

holandesa “Azkonobel Team”. 

Esta regata aposta na sustentabilidade dos oceanos, tem uma Village ecológica, onde ninguém 

vai encontrar garrafas de plástico para beber água. Os visitantes são convidados a levar a sua 

de casa para reutilizar, enchendo-a na Village ou adquirir a garrafa da Volvo Ocean Race 

reutilizável. O plástico é uma das piores formas de lixo encontrado nos Oceanos e podemos 

evitar completamente esse tipo de resíduo nas águas. 

A Village tem animação, pavilhões temáticos e restauração para acolhimento dos visitantes. 

O Portal AMMA tem acompanhado em forma de prólogo algumas actividades da Volvo Ocean 

Race em Lisboa sobre a edição 2017-18, desde a visita ao Boatyard onde os veleiros estiveram 

em completa manutenção desde a sua desmontagem até à pintura final para entrega às 

equipas. Acompanhámos a largada do prólogo Lisboa e Alicante, e agora na hora da verdade, a 

chegada da Leg 1. 

Caso ainda não tenha tido a oportunidade de ver estas reportagens pode sempre fazê-lo: 

Visita ao Boatyard (texto e fotos): 

http://ammagazine.pt/reportagens-cantinho-vela/34886-n-31-volvo-ocean-race-visita-ao-

boatyard-e-ao-dong-feng 

Prólogo Lisboa – Alicante (fotos): 

http://ammagazine.pt/fotorreportagens-vela/39975-volvo-ocean-race-prologo-lisboa-alicante  

http://ammagazine.pt/reportagens-cantinho-vela/34886-n-31-volvo-ocean-race-visita-ao-boatyard-e-ao-dong-feng
http://ammagazine.pt/reportagens-cantinho-vela/34886-n-31-volvo-ocean-race-visita-ao-boatyard-e-ao-dong-feng
http://ammagazine.pt/fotorreportagens-vela/39975-volvo-ocean-race-prologo-lisboa-alicante


Vamos estar no terreno nos próximos dias, para vos dar mais notícias e fotos da etapa de 

Lisboa. 
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