CLUBE NAVAL E MARINA DO FUNCHAL PRESENTES NA NAUTICAMPO

O Clube Naval do Funchal (CNF) e a Marina do Funchal vão estar presentes na
Nauticampo - A Maior Feira Náutica de Portugal, que se realiza na FIL (Feira
Internacional de Lisboa) de 4 a 8 de abril.
No Stand Promocional do CNF vai ser apresentando, através de imagens, vídeos e
folhetos promocionais, o Programa de Eventos Náuticos 2018 organizados pelo
clube, com especial destaque para a XX Regata Internacional Canárias Madeira. A
Apresentação Oficial da 20ª edição da Maior Regata de Cruzeiros realizada entre
Espanha e Portugal, está marcada para dia 6 de abril às 18h30, com um Madeira de
Honra, no stand do CNF na FIL.
Esta ação, que será também acompanhada por uma degustação de produtos
regionais, conta com a presença de convidados de diversos sectores - clubes
náuticos, associações desportivas e comunicação social.
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Em destaque neste espaço, está também o projeto realizado com a Marina do
Funchal, o NAUTICOM. Integrado no Programa de Cooperação Territorial INTERREG
MAC 2014-2020 este projeto visa elevar a competitividade das marinas e empresas
náuticas da Macaronésia, onde se inclui a Associação Marina do Funchal.
Entre os vários parceiros, a Marina do Funchal será uma das marinas que irá
beneficiar desta rede, através da qual é reunida uma grande parte desta indústria,
proporcionando alianças inter-regionais e o desenvolvimento de produtos
temáticos transnacionais.
Na Madeira, o Projeto já está a ser implementado, começando com a atividade “Á
Descoberta do Mar da Madeira”, que visa atrair os jovens da região
(particularmente os alunos do 5º e 6º ano de escolaridade) para o mar, através das
atividades náuticas e da educação ambiental, transmitindo conhecimentos e
proporcionando experiências concretas com o meio marinho. Palestras, passeios
de barco para observação de cetáceos e atividades náuticas como canoagem, vela
e stand up paddle, fazem parte das dinâmicas deste projeto.
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XX REGATA INTERNACIONAL CANÁRIAS - MADEIRA

A XX Regata Internacional Canárias – Madeira
realiza-se de 4 a 8 de setembro de 2018. O
evento mantem a tradição náutica entre os
dois arquipélagos do atlântico desde 1978.
Foi o Mar e, em especial, a Vela que deu
origem ao Clube Naval do Funchal, no ano de
1952, e desde o primeiro momento que
organiza provas de âmbito regional, nacional e
internacional sempre com o objetivo de, por
um lado, promover as atividades náuticas e,
por outro, promover a Madeira como destino
de turismo náutico.
Passados 65 anos, o CNF continua a honrar essa herança, dinamizando uma série
de iniciativas que colocam a Madeira nas rotas internacionais da vela. É o caso da
Regata Internacional Canárias-Madeira, que, no total das 19 edições realizadas,
conta no seu histórico com mais de 6350 velejadores e 583 embarcações
participantes.
Este prestigiado evento que une os dois arquipélagos do Atlântico é organizado
pelo Clube Naval do Funchal e o Real Club Náutico de La Palma.
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Na edição anterior, realizada em 2016, competiram 49 embarcações (39
espanholas , 9 portuguesas e 1 inglesa). Este ano, a largada oficial está agendada
para o dia 4 de setembro, pelas 12h00 de La Palma rumando á cidade do Funchal.
A competição destina-se às classes ORC (ORC 0, ORC 1, ORC 2 e ORC 3) e OPEN
(OPEN 1, OPEN 2, OPEN 3).
A embarcação que cruzar em primeiro lugar a linha de chegada do Funchal, em
tempo real, recebe o Troféu "Dr. Alivar Jones Cardoso” em homenagem a um dos
principais impulsionadores desta regata e antigo Presidente do Clube Naval do
Funchal.
Na Marina do Funchal vai ser criado uma Village de apoio à Regata, com espaço de
animação aberto a todos os madeirenses, turistas e tripulantes. O Evento conta
com um Programa Social, Cultural e Desportivo que culmina com a tradicional Festa
Branca no Cube Naval (marcada para sábado, dia 8 de setembro), que assinala o
encerramento do verão de todos os Funchalenses. Uma festa muito acarinhada
por todos os tripulantes desta regata bem como por todos os sócios do clube,
parceiros e população em geral.
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Classes
Classe

GPH

ORC 0

GPH < 510 seg. milha

ORC 1

GPH Entre 510 e ≤ 600 seg. milha

ORC 2

GPH Entre 601 e ≤ 650 seg. milha

ORC 3

GPH Entre 651 e < 685 seg. milha

OPEN – 1

Barcos com mais de 8m ≤ 10m

OPEN – 2

Barcos com mais de 10m ≤ 12m

OPEN – 3

Barcos com mais de 12m

PROGRAMA
4 de setembro ‐ 3ª feira
12h00

Largada da Regata
6 de setembro – 5ª feira

18h00

Inauguração do Village Regata Canárias Madeira - Marina Funchal
7 de setembro – 6ªfeira

13h00

Almoço Malta do Calhau – XX Regata Internacional Canárias Madeira

18h30

Madeira de Honra ‐ Receção às tripulações ‐ Instituto do Vinho da Madeira
8 de setembro – Sábado

19h30

Cerimónia de Entrega de Prémios

20h00

Jantar de Encerramento

23h30

Festa Branca
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CLUBE NAVAL DO FUNCHAL

O Clube Naval do Funchal foi fundado a 1 de maio de 1952 e ao longo de 65 anos de
existência tem desenvolvido um papel fundamental na Formação, Apoio e Incentivo aos
Desportos Náuticos, tendo inclusivamente Atletas em competições de nível internacional,
destacando-se a presença nos Jogos Olímpicos de Seoul em 1988, Barcelona em 1992,
Pequim em 2008, Londres em 2012 e recentemente no Rio de Janeiro em 2016.
Com quatro atletas olímpicos e doze modalidades federadas, desde a canoagem, vela,
windsurf, surf, stand up paddle, judo, karaté, natação, pesca, atividades subaquáticas,
atletismo e triatlo, não esquecendo as modalidades adaptadas a pessoas com
necessidades educativas: natação, vela e canoagem adaptada, o Naval do Funchal
envolve hoje em dia, cerca de 10 mil pessoas, entre sócios, utentes e atletas.
Com um património consolidado, constituído pela sede Social na Quinta Calaça e pelo
Complexo Desportivo da Nazaré, possui ainda outros três polos, nomeadamente o Centro
Náutico de São Lázaro, o Ginásio Judo e a Marina do Funchal, o Clube Naval do Funchal é
hoje uma referência Nacional, no que respeita ao fomento de atividades lúdicas, sociais,
culturais e desportivas, tendo sido reconhecido pelo Governo Regional da Madeira com
a Medalha de Ouro de Mérito Turístico.
Desde a fundação, o clube organiza provas de âmbito regional, nacional e internacional
sempre com o objetivo de promover as atividades náuticas e o Mar da Madeira como
destino de turismo náutico e turismo ativo.
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Nos últimos anos o CNF organizou duas edições da Regata Internacional Transat 6.50
(2009 e 2011) com escala na Madeira durante 15 dias, o Campeonato Europeu de
Prancha à Vela Olímpica em 2012, o Campeonato Nacional de Vela Adaptada também
em 2012.
Já em 2013 o Clube Naval do Funchal apostou na inauguração do 1º percurso subaquático
na Baixa das Moreias, um percurso com um cabo guia que permite aos mergulhadores
realizar uma perfeita experiência com o mundo subaquático.
Desde 2014 organiza o Madeira Ocean Race em Canoagem de Mar ao longo da Costa Sul
da ilha da Madeira num total de 27 Km de prova, e o Madeira Island International Swim
Marathon em Natação de Águas Abertas, com a distância olímpica de 10 Km, prova
popular 1500 metros e travessias de 13 Km entre cidades de costa sul da ilha.
Como instituição de utilidade pública, o CNF tem vindo a desenvolver um conjunto de
projetos ao longo dos últimos anos em prol deste conceito de “Desporto para Todos”,
tendo já realizado dois projetos apoiados pela União Europeia no âmbito do programa
“Juventude em Ação” e “Eramus +”.
Dedicado às modalidades de vela e canoagem adaptada foi desenvolvido em 2012 o
projeto “Farol para a Vida” que aproximou centenas de jovens ao mar, bem como às
artes, resultando numa exposição de pintura sobre o tema que teve em exposição em
vários pontos da região.
O Clube Naval levou em 2013 o Judo adaptado às escolas, com o projeto “Ippon pela
Inclusão” partilhando os valores desta modalidade com jovens, professores e
encarregados de educação.
No âmbito do Congresso Internacional – O Desporto e o Mar, organizado anualmente em
parceria com a Universidade da Madeira, o CNF realizou 2014 uma formação inédita da
região com a Disabled Divers International tendo certificado o Centro de Mergulho clube,

Press-Kit | Clube Naval do Funchal – Nauticampo

8

localizado na sede social, como local apto a realizar batismos de mergulho a pessoas com
necessidades especiais.
O Congresso Internacional – O Desporto e o Mar, surgiu em 2012, no âmbito do programa
de comemorações dos 60 anos de atividade do clube, e tem como principal objetivo
promover e partilhar ideias sobre o mar entre investigadores, empresários, entidades
públicas, dirigentes de clubes náuticos, atletas, alunos e professores que aqui têm a
oportunidade de apresentar os seus trabalhos de investigação na área. Por este evento
já passaram várias figuras de renome como o Ex. Secretário de Estado do Mar, Manuel
Pinto de Abreu, Tiago Pitta e Cunha, Ex-Assessor da Presidência da República para os
assuntos do Mar, Adelina Gonzalez Muñoz, Vereadora da Cidade e Mar de Las Palmas,
Rafael Moreno Sanchez da Federação Espanhola de Estações Náuticas, Duarte Lynce de
Faria, Diretor de Desenvolvimento Portuário e Projetos Estratégicos da Administração
dos Portos de Setúbal e Sesimbra, entre outros. Também deste evento já foi publicado
um livro de resumos em 2014 no âmbito do projeto “Desafios e Oportunidades no Mar”.
Em 2017, ano em que o CNF celebrou o seu 65º aniversário e organizou pela primeira vez
o “Madeira SUP Challenge”, na modalidade de Stand Up Paddle que integrou uma etapa
do Campeonato Nacional de SUP, e a “III Conferência Europeia de Mergulho Científico”
A III Edição da Conferência Europeia em Mergulho Científico teve Lugar Pela primeira vez
em Portugal nos dias 22 e 23 de Março de 2017 numa organização conjunta entre o
Ciimar-Madeira, a Estação de Biologia Marinha do Funchal e o Clube Naval Do Funchal.
Esta terceira edição reuniu, na sede social do CNF, 80 participantes, de 12 países distintos,
nomeadamente Portugal, Croácia, Inglaterra, Espanha, Finlândia, Itália, Estados Unidos
da América, Grécia, França, Alemanha, Montenegro e Bélgica.
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MARINA DO FUNCHAL

A Marina do Funchal foi inaugurada a 4 junho de 1984 e conta com cerca de 210 lugares
para estacionamento de embarcações. Localizada no centro da cidade do Funchal, possui
18 empresas marítimo-turísticas, divididas por: 3 centros de mergulho, 8 empresas de
passeios e observação da costa, 2 empresas de observação de cetáceos e aves marinhas
e 5 empresas de pesca desportiva.
De fácil acesso a milhares de turistas que percorrem a baixa da cidade, na Marina do
Funchal encontram-se vários restaurantes de gastronomia regional e esplanadas com
vistas privilegiadas para o Porto do Funchal, onde com frequência se encontram os
cruzeiros de todo o mundo.
A Marina do Funchal tem sido palco de muito eventos internacionais, realizando recintos
de apoio aos eventos, com secretariado e dinâmicas sociais e culturais para os
participantes e ações comerciais para os patrocinadores. Entre os grandes eventos
recebidos está a Regata Internacional Canárias-Madeira, Regata Internacional Transat
6,50, o Campeonato Europeu de RS:X e o Madeira Ocean Race.
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COMO CHEGAR?

SOBRE A NAUTICAMPO
A Nauticampo é uma das marcas mais conhecidas da FIL e faz parte do calendário dos
amantes das actividades de lazer e outdoor. A caminho do meio século de existência, a
Nauticampo é o maior Evento de Actividades Naúticas, Lazer ao Ar livre, Desporto e
Aventura em Portugal e um dos mais antigos da Europa. Para além da mostra de
produtos, a Nauticampo é também um espaço de interactividade, experimentação e
debate de ideias das várias actividades e modalidades presentes.
A Nauticampo apresenta sinais de crescimento sustentado, contando com 250
expositores e estimando cerca de 35 000 visitantes. A Náutica de Recreio, o Lazer e o
Desporto Aventura associado ao mar, proporcionam uma partilha de experiências para
todas as idades e uma actividade económica relevante.
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