NOTA DE IMPRENSA
INTERNATIONAL EUROPE CLASS
WORLD CHAMPIONSHIP AND OPEN WEEK
CAMPEONATO DO MUNDO DE VELA CLASSE EUROPE E OPEN WEEK
TERMINOU COM CENÁRIO DE RARA BELEZA NA BAÍA DE MONTE GORDO
Terminou Sábado, dia 12 de Julho, na Baía de Monte Gordo, o Campeonato do Mundo de Vela,
com reconhecido êxito desportivo e organizativo, além de o último dia ter proporcionado aos
milhares de veraneantes da Baía, um cenário de rara beleza. Graças ao vento Norte que se fez
sentir, foi possível à Comissão de Regatas, instalar o percurso de forma a que a primeira bóia
de rondagem estivesse situada a cerca de 300 metros da praia, proporcionando assim, um
cenário nunca visto e de rara beleza, que despertou o interesse do público em geral.
Conseguido o êxito organizativo com a realização de todas as regatas previstas com bom
vento, o último dia manteve a emoção e indefinição patente desde o inicio do Campeonato,
com os primeiros classificados, quer masculinos quer femininos, a irem para o mar separados
apenas por dois pontos.
Na competição feminina a vitória sorriu a
JOSEFIN OLSSON – da Suécia seguida de
2º ANNE MARIE RINDOM – Dinamarca
3º ANETTE ANDERSON – Suécia
A melhor portuguesa foi ANDREIA VENTURA em 43ª lugar.
Na vertente masculina
TEEMU RANTANEN – da Finlândia foi o vencedor absoluto, seguido de
KRISTIAN SKASSETH – da Noruega e
CHARLIE EKBERG - da Suécia
O português DAVID GONÇALVES, velejador da Associação Naval do Guadiana, foi o melhor
português ocupando o 15º lugar.
No Jantar final de encerramento e entrega de prémios, o Presidente da IECU -º International
Europe Classe Union – Sr. Jan Ambrahasen, mostrou a sua satisfação pelo êxito do
Campeonato e afirmou que o mesmo tinha sido dos melhores campeonatos de sempre.
O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Sr. Eng. Luis Gomes,
mostrou a sua satisfação pela organização e pelos eventos náuticos de nível internacional no
Guadiana e Baía de Monte Gordo, e referiu o interesse da Autarquia em manter e intensificar, o
apoio a este tipo de organizações.
Luis Madeira, Presidente da Associação Naval do Guadiana, salientou que este período de
grandes eventos náuticos é o inicio de uma nova era, em que Vila Real do de Santo António, o
Guadiana, e a Baía de Monte Gordo, terão de apostar na náutica como grande vertente, para o
desenvolvimento da zona e nos grandes acontecimentos náuticos como alavanca ideal para a
divulgação e potencialização das excelentes qualidades para a náutica de competição.
De realçar que uma das grandes aspirações da Associação Naval do Guadiana é a
concretização de um Centro de Treinos de Actividades Náuticas, em complemento do
excelente Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.
O Campeonato terminou com festa animada de grande convívio entre velejadores,
organização e corpos técnicos.

