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Regata

Antigua 
Sailing Week

Cinco dias de competição no mar e, em terra, festividades 
e celebrações. Assim foi a 47a edição da Antigua Sailing 

Week, um dos principais eventos de vela do Caribe e a mais 
disputada competição de iatismo de Antigua e Barbuda
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Regata

T
odos os anos, a regata atrai por 
volta de 1.500 participantes e um 
público superior a 5 mil pessoas. A 
regata foi organizada pela primeira 
vez em 1968 por um grupo de 
amigos, com o principal objetivo 
de atrair visitantes para a ilha nos 

meses da baixa temporada de turismo. Foi criada então 
uma competição de vela de classe mundial. Na primeira 
prova, participaram velejadores do Caribe, USA e Canadá. 
Atualmente, a Antigua Sailing Week é uma das mais 
prestigiadas regatas internacionais do mundo, atraindo 
competidores de todo o Caribe e de vários países, com 
embarcações de corrida de alto desempenho. Em 2015, 
competidores de 23 países participaram da mais tradicional 
e prestigiada prova de iatismo deste diminuto e lindo país 
caribenho. A semana começa com uma corrida ao redor da 
pitoresca ilha de Antigua, cinco dias antes da prova principal.
A edição de 2015 foi marcada por ventos alísios constantes 
de 25 a 30 nós, que mudavam de direção constantemente, 
subvertendo posições e tornando a disputa mais acirrada e 
imprevisível. Muitos visitantes acompanharam de perto a 
competição, em embarcações que seguiam os competidores 
de perto durante a prova, nas águas tranquilas e de um azul 

intenso. Durante a semana da prova, em terra firme, eventos 
variados acontecem nas praias, bares, pubs e restaurantes, 
sempre apinhados de turistas e aficionados pela vela. Na 
marina de Nelson Dockyard, o quartel-general da competição 
e principal point dos velejadores, situada em English Harbour, 
todas as noites milhares de pessoas se reúnem em animados 
comes e bebes, ao som de música caribenha em alto volume. A 
festa atravessa a noite até o amanhecer, quando turistas exaustos 
rumam para seus hotéis para algumas horas de descanso.
O holandês Piet Vroon Ker, uma lenda do iatismo mundial, 
do alto de seus 80 anos foi o vencedor geral da prova, com 
seu veleiro Tonerre de Breskens 3. Piet disputou dezenas de 
regatas mundo afora e já foi vencedor da Antigua Sailing 
Week no passado. Com seu barco, ele marcou oito vitórias 
consecutivas. “A tripulação do Tonnerre trabalha junto há 
muitos anos e mostrou excelente desempenho este ano. 
Nunca é fácil vir aqui e vencer, e estou muito satisfeito 
com o resultado”, disse Piet. O irlandês David Cullen 
compete com sua embarcação J/109 e esteve perto de fazer 
uma pontuação perfeita, mas foi superado pelo norueguês 
Aage Kristensen e seu barco Frileans na última corrida da 
regata. “Participo da Antigua Sailing Week há muitos anos e 
posso dizer que esta edição foi excepcionalmente disputada 
na água, assim como teve uma atmosfera muito amigável 

Uma edição 
disputada palmo a 
palmo

Do alto do 
mirante Shirley 
Heighs, a 
belíssima visão 
de English 
Harbour

Uma experiência 
incrível, visitar 
e alimentar 
as arraias em 
seu ambiente 
natural
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em terra. Em 2016 estarei de volta”, completou David. O 
também irlandês Coleman Garvey afirmou: “A Antigua 
Sailing Week é uma prova disputada palmo a palmo, com 
muitos competidores disputando posições muito próximos 
entre si. Basta um erro e você é superado”. “Este ano, fomos 
pressionados duramente pela equipe ucraniana liderada por 
Rodion Luka, medalhista de prata olímpico”, completou 
Coleman. Natural de Antigua, Bernie Evan-Wong, capitão 
do barco High Tension, ganhou tantos troféus que precisou 
recorrer à sua tripulação para erguê-los. Bernie é dentista na 
capital, St. John’s, e toda a sua tripulação é de Antigua. “Foi 
um final inacreditável para uma temporada fantástica!”, 
comemorou Bernie, em êxtase. “Com o Alta Tensão, 
competimos em seis regatas do Caribe nesta temporada, 
vencendo muitos dos troféus que eu queria ganhar em toda 
a minha vida. É como um sonho que se tornou realidade”, 
disse. A tripulação foi perfeita em toda a temporada, e 
vencer em Antigua, superando barcos e competidores de 
alto nível, foi a cereja do bolo”, finalizou Bernie.
Na noite da premiação, que marcou o encerramento da 
competição, mais de 3 mil pessoas celebravam ao som da 
famosa banda de reggae Steel Pulse, na disputada marina 
de Nelson Dockyard, o principal destino dos velejadores e 
turistas que visitam o país. A edição 2016 promete.

INFO & By yOURSELF
COMO CHEGAR 
Há voos a partir do Panamá e dos EUA para a 
capital St. John’s. De lá, uma boa pedida é alugar 
um carro e dirigir pelas ilhas.

ONDE FICAR 
No confortável e acolhedor The Inn, em English 
Harbour. 
www.theinnantigua.com 

ONDE COMER 
No The Inn ou no Ristorante Paparazzi, em English 
Harbour, que serve a saborosa comida caribenha.  
www.ristorantepaparazzi.net 

IMPERDíVEL 
Stingray Excursion, uma incrível experiência com 
arraias marinhas. 
www.stingraycityantigua.com 

SOBRE A REGATA 
Antigua Sailing Week 
www.sailingweek.com 

TURISMO EM ANTIGUA E BARBUDA 
www.visitantiguabarbuda.com 

Regata

Deep Bay (Baia 
Profunda), 
vista do alto 
do mirante de 
Fort Barrington 
National Park

A praia 
particular do 
espetacular 
Hotel The Inn, 
em English 
Harbour
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