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Data: 29 de JULHO de 2022 

Assunto: DISCOVERIES RACE RUMA À MADEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

REGATA INTERNACIONAL E OCEÂNICA DISCOVERIES RACE 2022 - 500 Anos da Primeira Circum-Navegação, 

saiu ao início ao final do dia 28 – Quinta-feira do Porto de Sines. Estima-se que os seis barcos possam chegar a 

partir do dia 31 – Domingo, fim desta 4ª etapa da REGATA DISCOVERIES RACE. 

 
Esta 4ª etapa possui uma distância de 507,40Mn, sendo que ao final do dia 29 de Julho. sexta-feira, 4 das cinco 

embarcações já percorrerem metade da distância, em 1º lugar em tempo real encontra-se a embarcação 

madeirense SWING de José Augusto Araujo em representação do Centro Treino Mar, tendo pela frente 259Mn 

até à linha de chegada, que estará montada na baía de Santa Cruz, próximo às instalações do Iate Clube de 

Santa Cruz.  

Após alguns percalços e avarias em alto mar, encontram-se a participar quatro embarcações, sendo elas: 

SWING, KUNGA, ATLANTIS e PROTEINA 65, as embarcações da Marinha Portuguesa NRP POLAR e NRP ZARCO, 

estão presentemente a rumar ao porto mais próximo, Portimão, devido a uma avaria na embarcação NRP 

POLAR, estando a outra embarcação NRP ZARCO a prestar apoio marítimo, prevendo que esta última possa 

rumar até à Madeira, associando à restante frota. 

A Associação Regional de Vela da Madeira conjuntamente Confraria Europeia da Vela, tendo como 

parceiros: MADEIRA ISLANDS, PORTOS DA MADEIRA, MUNICÍPIO DO FUNCHAL, MARINA FUNCHAL e o apoio 

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Teleféricos do Jardim Botânico, Teleféricos da Madeira, 

Centro Treino Mar, Iate Clube de Santa Cruz, proporcionará às tripulações das embarcações participantes um 

programa social e turístico associado à vertente desportiva ao longo dos dias 02 e 03 de Agosto, estando 

previsto a largada da 5ª e última etapa, para o dia 04 de Agosto – quinta-feira pelas 19h00 na baía do Funchal. 

 
Para mais informações, faculta-se os seguintes links de apoio: 
 

Site da prova: https://pt.regatadiscoveriesrace.com/ 
Página do fecebook: https://www.facebook.com/regataDR2022 
Traking da regata: trakinglinkdiscoveriesrace  
Link stopover Madeira: https://pt.regatadiscoveriesrace.com/post/madeira-caminho-do-conhecimento  
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