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Madeira garante presença na maior regata ocêanica do mundo  
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
12 de Maio 2011 
 
A Madeira garantiu a escala da frota de 10 iates que competem na regata à volta do 
mundo Clipper 11-12, que com 40000 milhas náuticas a percorrer é a regata mais 
longa do mundo.  
A Marina da Quinta do Lorde no Arquipélago Madeirense será o primeiro porto de 
escala após a largada dos 10 iates da costa sul de Inglaterra a 31 de Julho. Estima-se 
que a frota chegue à Madeira entre 8 e 10 de Agosto de 2011. 
 
 
De acordo com Ricardo Sousa, CEO da Marina Quinta do Lorde: “a escolha da Marina da 
Quinta do Lorde como porto de escala na Madeira confirma a excelência das nossas 
instalações para estes eventos e é o reconhecimento da nossa capacidade e experiência no 
acolhimento e organização de grantes eventos náuticos. Aguardamos a chegada da frota e 
tripulantes da Clipper e iremos assegurar que a passagem pela Madeira seja memorável”  
 
Todos os 10 iates de 68’ da Clipper, patrocinados por uma cidade, região, país ou empresa 
internacional, irão acostar na Marina da Quinta do Lorde e farão desta marina localizada na 
costa sudeste da Ilha da Madeira, o  centro logístico da escala. 
 
De acordo com a Drª Conceição Estudante, Secretária Regional do Turismo: “É com grande 
honra e satisfação que a Madeira se assume como a primeira paragem da Regata 
internacional “Clipper Round the World Yacht Race 2001-1012”.  
A projecção internacional que será conseguida através desta iniciativa revela-se essencial 
para darmos a conhecer as nossas potencialidades, a este nível. Efectivamente, a 
passagem desta Regata é uma oportunidade para promover e impulsionar a divulgação do 
turismo náutico regional e do seu potencial. Existem, neste momento, todas as condições 
para acolhermos este tipo de eventos, já que a Madeira tem, na sua costa sul, três marinas 
e serviços de apoio, cuja qualidade é reconhecida internacionalmente, às quais se junta 
mais uma, na bela ilha do Porto Santo.” 
 
 
A Regata da Clipper é o único evento conhecido cujos iates serão tripulados por pessoas de 
vários quadrantes de vida – 450 tripulantes irão participar na regata Clipper Round the 
World 11-12, dos quais cerca de 40% não têm qualquer experiência prévia em navegação à 
vela.  
Um programa de formação intensivo de 32 dias irá assegurar que estejam preparados para 
enfrentar este desafio. No entanto a pimeira semana no mar, após a largada no próximo dia 
31 de Julho, irá pôr à prova tudo o que aprenderam a sua capacidade de resistência. 
A frota internacional irá visitar 14 portos em 6 continentes em 12 meses de regata, incluindo 
Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, costa este e oeste da Austrália, Nova Zelândia, Singapura, 
Quingdao, California, Nova Iorque, Nova Escócia, Derry-Londonderry e a Holanda antes de 
regressar ao Reino Unido. 



 
Este regata foi criada á 15 anos pelo mítico navegador Sir Robin Knox-Johnston, o primeiro 
homem a navegar solo á volta do mundo sem paragens. O objectivo desta regata foi, desde 
o inicio, dar a oportunidade a gente comum, de fazer algo realmente extraórdinário. É 
sabido que mais pessoas escalaram o Monte Evereste do que navegaram à vela à volta do 
mundo.  
 
De acordo com Sir Robin “a frota da Clipper visitou a Madeira pela 1ª vez em 1996, quando 
regressavam da 1ª regata à volta do mundo. Nessa época foi oferecido ás tripulações uma 
escala inesquecível e estou certo de que esta nova escala não sera excepção. O nosso 
evento oferece aos portos de escala e seus parceiros comerciais a oportunidade de 
promoveram as suas instalações e marcas a uma audiência internacional de mais de meio 
milhão de pessoas.  
Adicionalmente o gasto médio das tripulações e seus amigos e familiares que se deslocam 
ao porto de escala para acompanhar a passagem da regatta, tem um impacto económico 
significativo na região.” 
 
 
NOTA AOS EDITORES 
 

A Regata Clipper 11-12, sera a oitava edição deste evento biannual organizado pela empresa Clipper 
Ventures. A regatta foi criada por Sir Robin Knox Johnston, com o objectivo de dar a oportunidade a 
gente comum, independentemente da sua experiência ou não em navegação à vela, de navegação 
oceânica. Mais de 450 pessoas representando mais de 40 nações irão completer a regatta Clipper 
Round The World 11-12. O único requisito de participação nesta regata é ter mais de 18 anos e sem 
limites de idade. 
 
A Regata Clipper oferece aos jornalistas uma grande variedade de material de informação bem como a 
oportunidade de acompanharem e divulgarem em primeira mão a experiência de navegação, ao 
tomarem parte na tripulação dos iates. 
 
Para organizar entrevistas ou informação adicional favour contacte:  
 
Zoe Williamson:  
Email: zwilliamson@clipper-ventures.com 
Telephone: office: +44 (0) 2392 526000; mobile: +44 (0) 7793 417 751 
 
Heather Ewing:   
Email: hewing@clipper-ventures.com 
Telephone: office: +44 (0) 2392 526000; mobile: +44 (0) 7792 408 695 
 
www.clipperroundtheworld.com 
 
contacto em Portugal: 
Cátia Carvalho Esteves – Marina da Quinta do Lorde 
Email: catiacarvalho@quiuntadolorde.pt  
Telefone: +351 291969607 ou +351 925790866 

 
 


