
 

Visita ao Futuro da Náutica - A NELO e o Centro de Mar de Viana do 
Castelo 

 

Consciente das diferentes realidades emergentes na área da Economia do Mar e da 
responsabilidade social que lhe assiste em as dar a conhecer, a Revista de Marinha promoveu 
no passado dia 30 de Maio uma visita de um conjunto de personalidades às instalações fabris 
da NELO, em Vila do Conde, e ao Centro de Mar de Viana do Castelo. 

Entre as personalidades que acompanharam a Revista de Marinha nesta visita contaram-se o 
Presidente da Direcção e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de 
Cruzeiros (ANC), antigos oficiais da Armada e antigos comandantes da Marinha Mercante, 

Velejadores Olímpicos, Velejadores Oceânicos, Regatistas e 
Comentadores Desportivos de Náutica, para além da direcção e de 
colaboradores regulares da RM. 

O Programa da Visita iniciou-se às 9H30 nas instalações da NELO, 
em Vila do Conde, onde teve lugar uma sessão de apresentação 
de cumprimentos na ampla e funcional recepção das modernas 
instalações fabris que esta empresa ocupa desde Outubro do ano 
passado. 

Na ocasião o Senhor Manuel Ramos, proprietário da empresa, 
universalmente conhecido por Nelo, fez uma detalhada 
apresentação aos elementos da comitiva a que seguiu uma 
demorada visita aos 15.000 m2 da zona fabril onde são fabricados 
alguns dos melhores kayaks e canoas atualmente produzidos em 

todo o mundo. 

Dois aspectos sobressaem da visita à zona fabril da NELO. A atenção ao detalhe e a preocupação 
constante com a inovação, o que explica em boa medida a posição de liderança inquestionável 
a que a empresa se alcandorou ao longo das últimas décadas a nível mundial e que fez do seu 
Brand Name uma marca reconhecida em todo o mundo.   

Contudo, esta posição dominante está na razão direta da aposta na diversificação da atividade 
da NELO em curso, uma vez que não é crível que a empresa pudesse continuar a crescer como 
até aqui assente somente no sector da Canoagem.  

Com efeito, a NELO encetou de há cerca de um ano a esta parte uma aposta na construção de 
embarcações de competição à Vela, foco principal da nossa deslocação às suas instalações. 
Trata-se, por isso, de uma opção estratégica de fundo que visa garantir o crescimento 
sustentado da empresa a prazo. 

Assim, e após a visita à zona de fabrico de canoas e kayaks, tivemos oportunidade de podermos 
apreciar pela mão do Eng. João Ferreira, responsável pelo sector da Vela da NELO, os produtos 
que a empresa tem presentemente em carteira neste sector. 

 

 

 

 



 

Começámos por observar o Melges 14, fruto da parceria que há cerca de um ano a NELO 
estabeleceu com a MELGES, conhecida 
empresa norte-americana fabricante de 
embarcações de competição à Vela, cujo 
portfolio se estende até ao Melges 40. 

O Melges 14 é uma embarcação de vela 
ligeira de competição de 14 pés (3,2 
metros), com linhas inovadoras, um misto 
entre o 29er e o Laser, bastante 
performante, com uma qualidade de 
construção de nível superior que deixou os 
elementos da comitiva bastante 
impressionados, não só pela qualidade da 
construção e design mas também pela qualidade dos acabamentos.  

Não é, por isso, difícil augurar que este produto será um sucesso de vendas no mercado 
europeu, cuja comercialização já se iniciou. 

Mas fomos de surpresa em surpresa. De seguida fomos “apresentados” ao novo catamaran I-
Fly. Esta embarcação atraiu de imediato a atenção de todos os visitantes e é verdadeiramente o 
estado da arte.  

Com um design apurado e uma estética muito atraente e chamativa, tecnologicamente muito 
evoluída e de uma construção robusta, com foils à proa e à popa acionados automaticamente, 
circunstância que permite a esta embarcação uma velocidade de ponta próxima dos 30 nós com 
toda a segurança, como nos foi confidenciado. A sua comercialização já se iniciou para o 
mercado italiano. 

Seguidamente foi-nos dada oportunidade de “ver ao vivo e a cores” o Triple9, presentemente 
em fase de construção. Trata-se de uma embarcação de Cruzeiro à Vela, com 10 metros de 
comprimento, com vocação Regatista, concebida “in-house”, e de que foi feita aos visitantes 
uma apresentação muito detalhada pelos pais do projecto, o Arquiteto Naval Andrea Gancia e 
o Engenheiro Naval Sito Avilés.  

Trata-se de uma embarcação esteticamente muito bem conseguida, projetada para alcançar 
uma velocidade superior aos seus concorrentes mais diretos, com um projecto muito cuidado e 
cuja qualidade de construção será, estamos certos, ao nível do que de melhor a NELO já nos 
habituou. 

Esta embarcação deverá iniciar os testes de mar no Centro de Testes da Nelo de Viana do Castelo 
no último trimestre do ano em curso e iniciar a sua produção industrial no decurso de 2019. 

Desta visita fica-nos a certeza de que se a NELO fizer no sector da Vela de Competição metade 
do que já fez no sector da Canoagem temos aqui em embrião uma Industria de Náutica Nacional 
capaz de dar cartas a nível europeu e mundial dentro de poucos anos.  

 

 

 

 

 



 

De seguida a comitiva dirigiu-se a Viana do Castelo onde foram recebidos a bordo do Gil Eanes 
pelo Eng. Vitor Lemos, Vice-
Presidente da autarquia vianense, 
a que se juntou posteriormente o 
Presidente da edilidade, Eng. José 
Maria Costa.  

Ambos tomaram a seu cargo a 
apresentação do Projecto do 
Centro de Mar que a autarquia vem 
desenvolvendo ao longo da última 
década alicerçado em 4 pilares: 
Centro de Vela, Centro de Remo, 

Centro de Canoagem e Centro de Alto Rendimento de Surf. Recordamos que o Gil Eanes para 
além da sua vocação museológica é também o Centro de Coordenação do Centro de Mar de 
Viana do Castelo. 

A apresentação realizada deixou uma viva impressão aos membros da comitiva, os quais na sua 
maioria desconheciam, no todo ou em parte, o Projecto do Centro de Mar, bem como as suas 
implicações para o desenvolvimento sócio-económico da cidade de Viana do Castelo e para a 
Região do Alto Minho.  

Após esta apresentação foi feita uma visita guiada ao Navio-Hospital Gil Eanes, imaculadamente 
mantido em todo o seu esplendor, numa verdadeira homenagem a todos quantos deram corpo 
à epopeia portuguesa da pesca do bacalhau. 

Em seguida teve lugar um almoço no restaurante do Centro de Vela oferecido pela Câmara 
Municipal durante o qual os visitantes tiveram oportunidade de conversar sobre os aspectos 
que têm dominado a gestão do Centro de Mar globalmente considerado. 

Após o almoço os elementos da comitiva foram levados em autocarro da autarquia a visitar os 
diferentes pólos que constituem o conceito do Centro de Mar, cuja conceção esteve a cargo da 
equipa da SAER liderada pelo saudoso Prof. Hernâni Lopes, e que a autarquia tem vindo 
paulatinamente a implementar de uma forma consequente, sistemática e empenhada, o que 
faz de Viana do Castelo, já hoje, “A Cidade da Náutica”. 

Ficámos com vontade de regressar. 

  

Paço de Arcos, 6 de Maio de 2018 

                                                                                               Eduardo de Almeida Faria 


