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O que é  
a Volvo 

Ocean Race
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A Volvo Ocean Race é um dos eventos 
desportivos mais longos e difíceis do 
mundo. Equipas com os melhores 
velejadores do mundo navegam quase 
85 mil quilómetros à volta do mundo, 
parando em grandes cidades ao longo 
do caminho. A regata é uma verdadeira 
aventura, além de um evento desportivo, 
já que as equipas navegam o mais 
rápido possível ao redor do mundo em 
barcos de fibra de carbono com 20 
metros de comprimento.

A regata começa em outubro em Alicante (Espanha) e termina em Haia 
(Holanda) no final de junho de 2018. São mais de 8 meses de regata! Imagine 

estar em regata, um ano lectivo completo!
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A lenda diz que a ideia para 
a regata surgiu durante uma 
conversa num pub inglês. Em 
1972, dois amigos da British 
Royal Merchant Navy acharam 
que seria uma boa ideia ter 
uma regata seguindo a rota 
dos barcos do século XIX que 
costumavam transportar carga 
por todo o mundo.
A Royal Naval Sailing 
Association e uma cervejeira 
inglesa apoiaram a ideia e a 

Whitbread Round the World 
Race nasceu. A primeira regata 
começou em setembro de 
1973, com um total de 19 
iates e quase 200 velejadores. 
Três velejadores caíram ao mar 
e perderam a vida na primeira 
regata. No início, era uma 
competição para aventureiros 
amadores, mas rapidamente 
evoluiu para uma competição 
totalmente profissional com os 
melhores velejadores do mundo.

Por que  
mudou o nome  

da regata? O vencedor da primeira Whitbread 
Round the World Race em 1973-74 foi 
o mexicano Ramón Carlin, um velejador 
amador que levou alguns membros de 
sua família na regata! Poucas pessoas 

esperavam que um velejador tão 
inexperiente conseguisse vencer, mas 

mostrou ser um líder excepcional e 
quando Sayula II conquistou a vitória em 
tempo compensado, inspirou uma nação 

inteira!

A regata tornou-se a Volvo Ocean Race 
antes da edição 2001-02, depois de 

ser adquirida pela Volvo. Desde então as 
empresas Volvo são as proprietárias e 

patrocinadores principais.

Como tudo começou?
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Let’s sail around  
the World!

Gotemburgo

Haia

Newport

Itajaí

Hong Kong

Guanghzou

Auckland
Melbourne

Cidade do Cabo

Alicante

Lisboa
Cardi�
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A regatta irá a alguns lugares muito pouco visitados, 
como os gelados mares do Sul, onde as águas turbulen-
tas ameaçam a sua segurança e devem evitar colidir com 
icebergues mortais.

Por onde  
passa?

W

Volvo Ocean Race

Programa Educativo 
CADERNO TÓPICO 1



Quando se trata da Volvo Ocean Race, o 
percurso é todo o planeta! Começando em 
Alicante, Espanha, as equipas passam por 
Lisboa em Portugal e viajam pela costa de África 
até à Cidade do Cabo, África do Sul. Seguem 
depois para Melbourne, Austrália, Hong Kong e 
Guangzhou na China, antes de visitar Auckland, 
Nova Zelândia e rondar o famoso Cabo Horn 
para chegar a Itajaí no Brasil.

Em seguida, navegam até Newport, Rhode 
Island nos Estados Unidos e depois atravessam 
o Atlântico para Cardiff no Reino Unido. Rumam 
para Gotemburgo, Suécia, antes de terminar 
na cidade holandesa de Haia no final de junho 
de 2018. A regata é feita por etapas. Nestas 
paragens, os velejadores fazem uma pequena 
pausa para recuperar e reparar os barcos 
antes de navegar novamente rumo à próxima 
aventura.

Gotemburgo

Haia

Newport

Itajaí

Hong Kong

Guanghzou

Auckland
Melbourne

Cidade do Cabo

Alicante

Lisboa
Cardi�

Há um local nos mares do do sul chamado Point Nemo - entre 
a Nova Zelândia e o Brasil, em que os velejadores estão mais 
perto dos astronautas da estação espacial internacional do 
que de qualquer outro ser humano no planeta Terra!
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Segue os barcos no nosso  
tracker online  

tracker.volvooceanrace.com
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Os velejadores experimentam condições 
meteorológicas muitos diferentes en-
quanto navegam ao redor do mundo, 
com ondas até 12 metros (o mesmo que 
um edifício de 4 andares) e ventos su-
per-fortes que podem partir os mastros e 
fazer com que andar à vela seja como se 
estivesse numa das montanhas-russas 
mais assustadoras que conhece!

Os piratas são uma ameaça real para os 
velejadores! Na edição de 2014-15 fo-
ram enviados de navio de um porto se-
creto no Oceano Índico para o próximo 
porto, precisamente para evitar piratas!

Grande pergunta! Conquistar o troféu da Volvo Ocean Race 
é um sonho para muitos velejadores. É como alcançar o 
topo do Monte Evereste ou ganhar uma medalha de ouro 
olímpica, e quando ganham – sentem-se no topo do mundo! 
Você acredita que alguns velejadores estão tão obcecados 
com a vitória que passam décadas das suas vidas tentando 
conquistá-la - voltando uma e outra vez procurando uma 
chance de ganhar o Volvo Ocean Race Trophy!

Os vencedores da edição 2014-2015 da Volvo Ocean Race comemoram a vitória. Foto: Martin Keruzore / Volvo Ocean Race

Por que as pessoas 
fazem isso? 

O que  
enfrentam?

Este ano, o skipper do 
Brunel, Bouwe Bekking, 

volta à regata pela 8ª 
vez! Isso significa que 

navegou cerca de 400 mil 
quilómetros - ou mais  
do que a distância da 

Terra à Lua!
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Cornelius van Rietschoten (1981-82)
Foto: Bob Fisher/PPL

Peter Blake ganó en 1989-90.
Foto: Roger Lean-Vercoe/PPL

Os vencedores são imediatamente lendas não 
só por sobreviverem a uma regata tão difícil, mas 
também por levarem a sua equipa a ser a melhor!

Cornelius van Rietschoten, apelidado de 
“holandês voador”, é o único skipper a ter 
vencido a regata duas vezes seguidas, nas 
edições de 1977-78 e 1981-82. É também o 
único velejador que ganhou a regata depois de 
sofrer um ataque cardíaco (e sobreviver) ao longo 
do percurso! Surpreendente!

Magnus Olsson é um velejador lendário que 
navegou em 1985-86 no Drum, barco da 
estrela do rock Simon Le Bon. A partir daí, 
esteve envolvido na regata o resto da sua vida! 
Participou em seis edições e ganhou com o EF 
Language em 1997-98, antes de se tornar um 
Legends Race Ambassador. Em 2014-15 trei-
nou a equipe SCA feminina, trabalhando com a 
Volvo Ocean Race até morrer, aos 64 anos.

Em dezembro de 2001, Sir Blake foi baleado 
e morto por piratas durante uma expedição 
do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente na Amazónia, no Brasil. Tinha apenas 
53 anos de idade. Nesta edição, James Blake, 
filho de Peter, é repórter a bordo!

A matéria de que as lendas são feitas

Sir Peter Blake da Nova Zelândia é 
reverenciado como um dos maiores 
velejadores do mundo. Competiu nas cinco 
primeiras edições da regata e, em 1989-90, 
finalmente levou o Steinlager 2 ao triunfo e 
à concretização do seu sonho.

Magnus Olsson (2008-09)
Foto: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race
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Desde que tudo começou em 1973, mais 
de 100 mulheres participaram na Volvo 
Ocean Race, incluindo várias skippers. Nesta 
edição, Dee Caffari da Grã-Bretanha liderará 
uma equipa mista de homens e mulheres, a 
bordo do barco Turn the Tide on Plastic. 

Para saber mais sobre as mulheres na regata 
clique aqui: http://www.volvooceanrace.com/
en/news/9434_The-most-iconic-female-ski-
ppers-in-Volvo-Ocean-Race-history.html

A Regata das Lendas
Este ano, há uma regata especial para 
homenagear os velejadores lendários da 
Whitbread e da Volvo Ocean Race. Em junho 
de 2018, a Legends Race será realizada 
juntamente com a última etapa da Volvo Ocean 
Race, de Gotemburgo, na Suécia, para Haia, 
na Holanda. Alguns dos velhos barcos da 
Whitbread e da Volvo e os seus velejadores 
vão competir outra vez! Acha que algum dos 
barcos antigos será tão rápido como os novos?

A lendária Tracey Edwards tinha apenas 23 anos quando decidiu participar na edição de 
1989-90 da Whitbread Round the World! Ela formou a primeira tripulação totalmente 
feminina! Foi a primeira mulher a receber o Prémio Yachtsman of the Year após o seu 
sucesso na regata! Tracey estará de volta navegando no seu Iate Maiden na Legends Race 
em junho de 2018!

Foto: Jen Edney/Volvo Ocean Race

Poder feminino!
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Como é o barco?

A casa para esses velejadores 
valentes durante a maior parte dos 
próximos 8 meses é um barco 
chamado Volvo Ocean 65. Os barcos 
são o que se chama One Design - o 
que significa que são idênticos, à 

exceção dos desenhos gráficos no 
exterior e as velas. Os barcos são 
construídos para terem velocidade e 
segurança, portanto não há luxos a 
bordo.

8

RETRANCA

MASTRO

VELA GRANDE

RODA DO LEME

LEME

QUILHA

CASCO
GURUPÉS

Comprimento 20m = 5 automóveis Peso 12500kg = 12 tubarões brancos Maior vela 420m2 = quase tão 
grande como um campo de  

basquetebol

Volvo Ocean 65 

Altura do mastro 31m = 7 
autocarros de dois andares

Velocidade máxima 40kn / 74kph = 
tão rápido quanto um galgo

Peso da quilha =  
3 rinocerontes

<
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Como é viver num destes  
barcos?

Imagine viver numa auto-caravana enquanto 
passeia pelo campo - sempre na ladeira de 
uma colina muito íngreme e com toda a família 
fazendo turnos para conduzir, dia e a noite, 
o mais rápido possível. Às vezes, terá que 
abrandar um pouco em terreno acidentado, 
e enquanto se desloca, as pessoas que 
não conduzem estão lá dentro, fazendo os 
trabalhos de casa, cozinhando, comendo, 
dormindo e usando a casa de banho.

Aguarde, pois muitas vezes será acidentado! 
Às vezes, será tão difícil que cairá da  cama, ou 
derramará seus flocos no chão. Pode muitas 
vezes viajar doente, mas não pode diminuir a 
velocidade porque é uma regata. Também terá 
que ser amigável e útil com todos os que estão 
à sua volta porque não pode sair até a regata 
terminar. Esta é a vida dos velejadores da Volvo 
Ocean Race dia e noite, 24 horas por dia, 
sempre que estão no mar.

Foto: Martin Keruzore/Volvo Ocean Race
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Cama Quente!
Isto é, quando um velejador sai do beliche, outro velejador vai dormir! 

As camas nunca perdem o calor.

Os velejadores dormem em beliches, muitas vezes com 
os dedos dos pés de outros membros da tripulação muito 
perto do seu rosto. A única casa de banho a bordo, que 
é sempre referida como a “cabeça”, tem muito pouca 
privacidade, pois não há porta para fechar, com frequência 
os velejadores irão à parte detrás do barco!

Os barcos criam muito pouco desperdício. Como o peso 
é tão importante no barco, apenas o básico é levado para 
bordo. Tudo no barco deve ter um uso, como equipamento 
e comida, e é cuidadosamente calculado, até o último 
biscoito.

Além disso, a vida está organizada em 
ciclos de 4 horas: há uma mudança 
no convés - marear as velas, estar 
ao leme - seguido de 4 horas no 
modo de espera pronto para ajudar 
com qualquer coisa e 4 horas de 
sono. Esse padrão continuará todo 
o caminho até chegarem à terra! 
Consegue imaginar dormir apenas 
3-4 horas de cada vez?

Não há chuveiros a bordo 
pelo que os velejadores 
usam água da chuva ou 
toalhetes de bebé para se 
lavarem!

Às vezes também têm 
que lidar com erupções 
cutâneas, devido a 
viverem continuamente 
num ambiente húmido.

Foto: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race
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A maioria dos alimentos a bordo é liofilizado 
(semelhante aos alimentos que os astronautas 
comem), pois é muito leve e só precisa ser 
misturado com água quente para fazer uma refeição. 
O alimento liofilizado é nutritivo, mas a maioria 
dos velejadores fica bastante cansada depois de 
algumas semanas no mar e adora comer frutas e 
vegetais frescos quando retorna a terra. 

Como estão a navegar, precisam que o barco vá o 
mais rápido que puder e precisam que esteja tão 
leve quanto possível. Isso significa que não podem 
levar água potável a bordo. Em vez disso, têm que 
filtrar a água do mar para beber e adicionar aos 
alimentos. Todos os dias, 50 litros de água do mar 
são filtrados através de uma máquina chamada 
dessalinizador - tira o sal da água e serve para beber 
e cozinhar.

Os velejadores devem comer o dobro das calorias que teriam de ingerir em 
terra para manter seus níveis de energia e dar o melhor de si próprios no 

mar. A sua dieta diária é equivalente a comer 12 bifes num dia!

Os velejadores perdem cerca de 10 qui-
los de peso numa etapa longa, mesmo 
que comam o dobro do que fazem em 

terra! Isso significa que estão a trabal-
har muito duro!

O que há na ementa?
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Os velejadores 
viajam com pouca 

coisa, levando 
apenas uma muda 
de roupa para 30 

dias no mar!

Os velejadores têm três camadas de roupa com a 
bordo. Uma camada interior, uma camada térmica 
e impermeáveis por cima. Todas as roupas são 
feitas de material respirável para manter os cor-
pos secos e quentes - e quando as condições 
são frias e húmidas, usam botas, chapéu de neo-
prene, máscaras de esqui, luvas e capacete. Se o 
clima estiver quente, usam calções e uma t-shirt, 
óculos de sol e muito protetor solar!

O que  
vestem?

Foto: Matt Knighton/Volvo Ocean Race



A tripulação é a equipa que trabalha no barco, existem dife-
rentes posições dentro da tripulação. É uma prova fantásti-

ca de trabalho em equipa.

Skipper 

Quem manda no barco, 
trabalha diretamente com 

o navegador para tomar as 
decisões mais corretas em 
termos de desempenho e 

segurança.

Leme

Trabalha com os trimmers e 
garante que o barco navegue o 

mais rápido possível
Proa

Trabalha na proa (a frente) do barco, o 
proa garante que as mudanças de vela 
sejam feitas rápida e suavemente para 
garantir que o barco navegue o mais 

rápido possível

Repórter a bordo (OBR)

Repórter multimedia que navega com 
a equipa para relatar histórias e ações 

do barco para milhões de fãs em  
todo o mundo. Não têm permissão 

para navegar, mas ajudam a cozinhar 
e a limpar

Navegador

Planeia o rumo mais rápido para 
completar a regata, estudando o vento  

e as correntes

Chefe de turno 

Certifica-se de que a equipa 
trabalha em conjunto para 

manter o barco navegando o 
mais rápido possível

Todos ao convés
Navegar representa um enorme trabalho de equipa, especialmente quando o barco mude de direção. 
Toda a tripulação tem de mover duas toneladas de velas e equipamento de um lado para o outro do 

barco. É como tentar movimentar um elefante.

O que faz a tripulação?
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Quem compete nesta edição?

MAPFRE
Espanha

liderado por Xabi Fernández

Sun Hung Kai/Scallywag
Hong Kong

liderado por David Witt

Turn the Tide on Plastic
Nações Unidas/Portugal

liderado por Dee Caffari

Team Brunel
Holanda

liderado por Bouwe Bekking

Dongfeng Race Team
China

liderado por Charles Caudrelier 

Team Akzonobel
Holanda

liderado por Simeon Tienpont

Vestas 11th Hour Racing
EUA / Dinamarca

liderado por Charlie Enright  

Vai ser bastante 
colorido! Existem 

sete incríveis equipas 
de todo o mundo que 

competem nesses 
fantásticos barcos

As equipas 
apresentam 

velejadores de todo 
o mundo e terão 
entre sete e dez 
pessoas a bordo 
em cada etapa.
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Muitas vezes é apenas mar azul ou 
tempestuoso, mas também podem ver alguns 
animais muito interessantes como aves 
marinhas, tubarões, tartarugas, baleias e 
golfinhos brincalhões que às vezes nadam ao 
lado dos barcos!

Alguns velejadores até conseguem ouvir 
golfinhos através do casco falando uns com 
os outros, através de assobios!!

Infelizmente, a visão nem sempre é tão bonita. 
Pode haver muita poluição de plástico e de 
outro tipo no oceano e os barcos podem 
acabar a arrastar velhas redes de pesca e 
outro lixo nas suas quilhas. Isto obriga a que 
um dos velejadores tenha de mergulhar para 
cortar o que está enrolado. A contaminação 
de plástico é um grande problema para o 
planeta. Devemos trabalhar juntos para o 
solucionar.

A maior parte do lixo 
que existe nos oceanos 
são plásticos. Prevê-se 

que em 2050 haverá 
mais plástico que 

peixes nos oceanos se 
não agirmos já.

O que podem os 
velejadores ver 

nos oceanos?
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Para saber mais sobre a poluição de plástico nos oceanos, 
consulte o próximo tópico, onde descobrirá sobre como o 

plástico chega aos oceanos e o que lhe acontece

A Volvo Ocean Race ama os oceanos; São o nosso circuito, como o seu campo de jogos e queremos 
mantê-lo limpo para a natureza, para você e para as gerações futuras.
Há equipas que participam na regata, como o Vestas 11th Hour Racing e oTurn The Tide on Plastic, 
que estão muito envolvidas em ajudar a resolver este problema urgente da poluição do plástico 
oceânico.
TU também estás a ajudar ao fazeres este curso com milhares de outros estudantes em todo o mundo, 
aprendendo sobre coisas que podes fazer todos os dias para ajudar a manter os oceanos limpos. 
Juntos, vamos ajudar a mudar a maré do plástico! Vamos!

Os oceanos são o nosso circuito
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Wisdom – a mascote da regata
Olá, sou o 
Wisdom

Sabias que podes assistir à ação a partir de casa?
Sim, nem sequer tens que ir à água para sentir 
a emoção! Esta regata oferece tanta ação que 
existe um repórter de bordo (OBR) em cada um 
dos barcos para nos manter atualizados com o 
que está acontecendo.
Eles relatam e enviam fotos e vídeos ao Race 
HQ* em Alicante, onde é partilhado com o 
mundo através da Internet. O trabalho do OBR 
é um dos melhores e piores trabalhos de media 
no mundo por causa das condições difíceis em 
que estão trabalhando.
Alguns dos repórteres têm experiência de 
trabalho em zonas de guerra e consideram esta 
tarefa tão difícil como essa.
Graças ao trabalho desses OBRs incríveis, 

podes ver o que os velejadores experimentam 
no mar, desde as grandes tempestades 
assustadoras até aos dias calmos, quando 
podem simplesmente ver uma vida marinha 
incrível.

Acompanhe em www.volvooceanrace.com ou 
siga-nos no :

Facebook
Twitter 
Instagram

Os velejadores acreditam que um 
albatroz é a alma de um marinheiro 

perdido no mar!

Cada imagem enviada a partir 
dos barcos viaja 37000km 

até ao espaço para a rede de 
satélites Inmarsat antes que a 

vejamos nos nossos ecrãs

*HQ = sede da regata em Alicante, Espanha, 
onde todas as comunicações ocorrem com 
os barcos na água.

Perfil do Wisdom:

Ave Marinha: Albatroz Laysan

Profissão: Mascote da Regata

Endereço: Atol de Midway, Oceano Pacífico

Idade: mais de 60 anos 

Ameaças: Anzóis de pesca de fundo, poluição 
       de plástico oceânico

Missão: Salvar o Wisdom e a sua família da  
 contaminação por plástico nos oceanos

Volvo Ocean Race

Programa Educativo 
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O que se segue?

Consulta o tópico 2 para conheceres muita informação interessante sobre os oceanos.

Diverte-te a completar as fichas de trabalho do Desafio de 
Campeões que o Wisdom  preparou especialmente para aferires 
o quanto sabes sobre a regata.

Para saberes muito mais e seguires a Volvo Ocean Race consulta 

www.volvooceanrace.com/education

Este programa educativo foi criado pela bióloga marinha e defensora dos oceanos Lucy Hunt
Ilustrações e design de wearesmall.es
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Vocabulário interessante:
Bombordo: 
Olhando para a proa, é o lado esquerdo do barco.

Desnutrição: 
Quando uma pessoa é insalubre porque não come alimentos suficientes ou alimentos saudáveis.

Estibordo:
Olhando para a proa é o lado direito do barco.

Globo: 
Planeta terra.

Icebergue: 
Um grande pedaço flutuante de gelo que pode ser visto no Oceano Antártico.

Mares do sul: 
O mar ou o oceano que rodeia a Antártida. 

Mascote: 
Wisdom, o albatroz é a mascote e é suposto trazer sorte à regata. Quando os velejadores veem um 
albatroz no mar, eles sentem que é uma sorte!

Mastro: 
O poste alto que sai do barco e que segura a vela grande.

Plástico: 
Um material que é produzido a partir de óleo por um processo químico e que é usado para fazer muitos 
objetos. É leve e não quebra facilmente.

Poluição: 
Coisas venenosas ou sujas que estão poluindo a água, o ar ou a terra, e. Fumo, plástico, esgoto.

Popa: 
A parte de trás do barco.

Proa: 
A frente do barco.

Skipper: 
O capitão do barco que trabalha em estreita colaboração com o navegador para tomar as melhores 
decisões para tentar vencer a regata!

Sustentabilidade: 
para poder manter um equilíbrio sem perda ou dano grave dos recursos naturais ou do meio ambiente.

Tripulação: 
As pessoas que trabalham no barco e formam uma equipa.

Vertical: 
Posição direita – não adornando para qualquer dos lados.


