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“Devolver à vela o que a vela nos deu” 

Preâmbulo

A vela é um desporto espetacular! Só quem o pratica tem a consciência exata do que ele acrescenta na formação 
individual de cada um. É um desporto com uma componente física exigente, e uma componente mental ainda 
mais forte. É um desporto de autorregulação que se pode praticar toda a vida. Como desportistas sabemos que 
as regras são o jogo, e por isso cumprimos as regras. É um desporto que fomenta o “fair-play”, mas ao mesmo 
tempo a competitividade, a superação e a vontade de vencer. É a paz e a tormenta. A sua prática implica conhecer 
o valor da sustentabilidade, e o imenso respeito pelo mar e pela natureza.

Contexto

Por várias razões a vela não tem sabido evoluir com as gerações. Burocratizou-se, envelheceu, e deixou fugir 
praticantes, apesar dos seus valores e princípios se manterem completamente atuais. Perderam-se as infraestruturas, 
perderam-se clubes e instituições, perderam-se atletas e praticantes. 

A vela tem de comunicar com a sociedade, e comunica mal com os seus adeptos e contrapartes. Pouco promove 
os seus heróis, é vista como elitista, apesar de nada disto ser absolutamente um facto.

Em Portugal a vela passou por tempos difíceis.  

O mandato da última Direção permitiu recuperar o controlo financeiro da FPV, o respeito institucional e reorganizá-la, 
aproximando a instituição dos velejadores e clubes através de uma presença assídua nas provas nacionais, em 
especial dos escalões mais jovens, mas não teve tempo nem condições para ir mais longe, fazendo disso o principal 
propósito desta candidatura.

Objectivos

Queremos mudar o que não está bem na vela.

O objectivo desta candidatura é colocar a vela no patamar de relevância que lhe compete, num país com as 
condições ideais para a prática deste desporto, mas sem infraestruturas, num país com uma história de heróis que 
pouco promove, com interesses estratégicos declarados sobre o mar, mas que pouco utiliza este desporto para a 
sua promoção.

Vela tem tudo a ver com sustentabilidade e inclusão, com respeito, com natureza, com formação e com superação. 
Queremos aproximar a vela da sociedade e as instituições da vela dos praticantes. 

Comunicar!!!
É assim que queremos reposicionar a vela em Portugal.
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Linhas Gerais Programáticas

Captação de novos praticantes, nomeadamente através de uma mais eficaz sinergia com o desporto escolar 
como veículo para a sua captação, organizando os recursos disponíveis na Federação e nos clubes, 
simplificando o acesso e a experimentação, e promovendo os valores da inclusão e sustentabilidade. 

Fidelizar os praticantes, sobretudo os mais novos, desenvolvendo as classes/actividades que mais os atraem. 

Normalizar a formação de velejadores.

Aproximar praticantes, Clubes e Associações, da Federação Portuguesa de Vela.

Comunicar a Vela construindo e desenvolvendo a marca “Vela” em Portugal. 

Simplificar e desburocratizar, organizando e centralizando toda a informação de forma transparente e 
acessível a todos.

Apoiar as Classes no seu desenvolvimento.

Apoiar os Clubes na sua missão de ligar os praticantes com o desporto.

Desenvolver contratos-programa com os Clubes e Associações Regionais com definições claras dos objectivos e 
resultados esperados para todas as partes envolvidas.

Criação de polos de desenvolvimento qualitativo pelo País.

Investir na formação de treinadores.

Garantir a excelência na arbitragem, qualificando e formando novos juízes, nivelando por cima.

Garantir uma interlocução válida com o poder político central e local, visando a inclusão da vela nos planos 
estratégicos de desenvolvimento do país, assim como o apoio na reabilitação/construção das infraestruturas 
necessárias à prática da vela e à aproximação da sociedade em geral com o mar.

Desenvolver a vela nas suas várias modalidades e classes, da vela de lazer à vela de competição, dos cruzeiros 
às pranchas, do kite aos modelos R/C e a vela adaptada.

Criar as condições para o desenvolvimento de projectos olímpicos sustentáveis e a longo prazo.

Tratar dos nossos “heróis “promovendo o seu reconhecimento publico, transformando-os como referências 
activas para os jovens praticantes.

Tornar a vela apetecível para mecenas e patrocinadores, criando as condições para a existência do necessário 
retorno mediático e reputacional.

Apoiar o desenvolvimento de projectos de inclusão social ligados à vela.

Reforçar a relação da Federação Portuguesa de Vela com as suas congéneres internacionais, bem como de 
outras instituições de relevância para a vela em Portugal.

Promover Portugal como local de excelência para a prática da vela, seja na vertente competitiva, seja na 
vertente de lazer.  Através dos eventos náuticos internacionais projectar e solidificar o nosso país como um dos 
melhores para a prática da modalidade.

Devolver à vela parte do que ela nos deu, sem outros interesses ou intenções, com transparência e proximidade!
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CANDIDATURA MARIO QUINA
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

ANTÓNIO ROQUETTE (Presidente)
ANTÓNIO ARAUJO COSTA (Vice Presidente)

JOÃO SPRATLEY (Secretário)

 
PRESIDENTE

MARIO QUINA

DIRECÇÃO
JOSÉ PEDRO DIAS PINHEIRO 

ANTÓNIO BARROS 
JOHN TAVARES 

JOSÉ PEDRO MONTEIRO
MARIA AMÉLIA DOMINGOS VIEGAS 

NUNO LEONIDAS
SARA CARMO

HENRIQUE BRITES (Suplente)

CONSELHO FISCAL
JORGE VIEGAS (Presidente)

JOSÉ MARIA RIBEIRO DA CUNHA (ROC)
PAULO RIBEIRO DA SILVA (Secretário)

RAUL ALBERTO DA SILVA FERNANDES (ROC Suplente)
 

CONSELHO DE DISCIPLINA
SOFIA SILVA E SOUSA (Presidente)

SARA MENDONÇA
TIAGO LOPES FERNANDEZ

 
CONSELHO DE JUSTIÇA

JOSÉ ARCHER (Presidente)
MIGUEL CANCELLA ABREU

SOFIA MECA
 

CONSELHO DE ARBITRAGEM
ANTÓNIO MATTA (Presidente)

MIGUEL ALLEN
NUNO PEREIRA
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COMISSÃO DE HONRA

CHARLES LINDLEY 
DIOGO CAYOLLA 

FRANCISO LOBATO 
FRANCISCO LUFINHA 

GUSTAVO LIMA
HUGO ROCHA

JOÃO RODRIGUES 
JOSÉ DECQ MOTA

MARTINHO FORTUNATO
MIMI SANTOS

NUNO BARRETO
BERNARDO CORREA DE BARROS

JOSÉ PAULO RAMADA
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