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CRÓNICA BON VIVANT

F oi com espanto que Leonardo 
Ferragamo acolheu a pergunta 
“porque é que esta taça estava em 
exposição ali naquela estante, nas 

escadas”. Perguntou “que taça é esta”, in-
trigado. Era um troféu orelhudo, lembrava 
o dos campeões europeus de futebol, mas 
em ponto pequeno. Leonardo contemplou 
o objeto com curiosidade – realmente, que 
troféu seria aquele que dois quase desco-
nhecidos vindos sabe-se lá de onde lhe 
apresentavam, sem justificação aparente, 
diante dos olhos? Nós também não sabía-
mos. Passava da meia-noite e era a festa de 
encerramento da regata – embora a regata 
só chegasse ao fim no dia seguinte. Nin-
guém sabia nada a essa hora, quanto mais 
que taça era aquela. As únicas taças a que 
toda a gente prestava atenção nessa noite 
não eram taças, eram flutes. O champanhe 
não se bebe em taças.

Agora, porque é que me cruzei com Leo-
nardo Ferragamo, filho de Salvatore, her-
deiro e gestor do império com o seu apelido, 
depois da meia-noite nessa tal festa num 
clube privado na Marina de Scarlino? Bom, 
isso é uma longa história. 

NO MAR
Forma-se uma baía perfeita no pedaço do 
Mar Tirreno cuja costa vai de Piombino a 
Punta Ala, passando por Follonica e Pun-
tone, que ficam postas de frente para o re-
corte elegante das montanhas da Ilha de 
Elba. Apesar de varridas pelo vento, estas 
águas são plácidas: embalam as embarca-
ções com ondas pequenas e regulares. É o 
lugar perfeito para alguém se fazer ao mar 
num barco à vela. É fácil perceber por que 
razão a Club Swan Racing elegeu a Mari-
na de Scarlino como quartel-general para o 
Swan Tuscany Challenge, a regata inaugu-
ral da Nations League 2022. Seguir-se-ão 
outras cinco regatas nas costas de Itália, 
Espanha e Croácia.

Há duas classes a concurso nestas rega-
tas, a CS36 e a CS50. CS corresponde a 
Club Swan, a extensão de competição da 
Nautor’s Swan, fabricante finlandesa de ia-
tes de luxo propriedade de Leonardo Ferra-
gamo; os números a seguir a CS correspon-
dem ao tamanho das embarcações, medido 
em pés, que é como se faz com os barcos – a 
linguagem náutica não se verga às métricas 
comuns: além dos comprimentos e distân-
cias se medirem em pés e em jardas, a ve-
locidade exprime-se em nós, por exemplo. 
Tudo isto será informação inútil para quem 
está familiarizado com este mundo maravi-
lhoso que se constrói e desenvolve à tona 
da água. Não é o meu caso, sou um leigo, e é 
também por isso que me deslumbro.

No primeiro dia, no mar, a bordo do Swan 
Shadow, um frugal porém luxuoso iate de 
43 pés concebido de uma maneira que per-
mite acompanhar de perto os veleiros em 
competição, deu para ter uma primeira 
impressão e sentir um primeiro espanto. 
As estratégias, as manobras, os sons vindos 
das embarcações – as fibras e as madeiras a 
ranger, as cordas a correr, os mastros a re-
sistirem ao esforço, as vozes dos velejadores 
dando ordens e indicações –, o espetáculo 
visual das velas-balão enfunando quando 
os veleiros viravam e tomavam o vento a 
seu favor: toda uma coreografia contrarre-
lógio se desenrolava diante de nós, especta-
dores daquele bailado veloz sobre as ondas 
serenas.

No segundo dia, de regresso à baía dian-
te de Elba, as sensações foram mais fortes. 
A bordo de um veloz semirrígido com não 
mais de 30 pés, cavalgar as ondas a altas 
velocidades permitiu sentir emoções que, 
no dia anterior, a bordo do luxuoso e con-
fortável Shadow, eram inacessíveis. Além 
de se sentir muito melhor os elementos, a 
pequena embarcação podia aproximar-se 
muito mais das rotas dos veleiros em com-
petição. Observar de perto a maneira como 
funcionam equipas de 11 velejadores, no 
caso da classe 50, ou sete, no caso dos 36, é 

um privilégio raro. À distância, há detalhes 
que passam despercebidos, mas quando es-
tamos a menos de 20 metros destes iates 
e os vemos velejar a grandes velocidades 
percebemos que nem tudo é tão pacífico 
como quando os vemos ao longe deslizan-
do elegantes sobre as águas. Por exemplo, 
é enorme a quantidade de vezes que quase 
ocorrem embates entre embarcações que, 
na ânsia de chegar primeiro, arriscam ma-
nobras desaconselháveis. Por vezes, os em-
bates ocorrem mesmo, levando à desqualifi-
cação de um ou dos dois intervenientes. Na 
classe CS50, no último dia, Natalia e Djan-
go, dois veleiros a quem a regata não correu 
particularmente bem, chocaram na corrida 
da manhã e foram ambos mandados para a 
marina, numa decisão salomónica dos juí-
zes, tendo ficado de fora da última prova e 
dividindo entre si o fardo da penalização 
nas duas derradeiras corridas.

CLASSIFICAÇÕES
Nestas regatas da Nations League, não é o 
tempo da corrida que conta. O que impor-
ta é o lugar em que cada veleiro chega ao 
fim, e é esse desempenho que determina a 
quantidade de pontos que cada equipa acu-
mula. Quem chega em primeiro marca 1 
ponto, o segundo marca 2 e assim por dian-
te, numa lógica minimalista que determina 
que menos é mais: quem terminar com o 
menor número de pontos acumulados, ga-
nha. É fácil. Na classe CS36, eram sete as 
equipas a concurso, pelo que as pontua-
ções iam de 1 a 7; na classe CS50, eram 13 
os veleiros a disputar o título, pelo que os 
pontos podiam ir até 13. Aliás, há penaliza-
ções especiais que podem aumentar o nú-
mero de pontos. Nos 36, é uma penalidade 
que custa 8 pontos aos visados. Nos 50, a 
desqualificação custa 18 pontos, e existe 
uma penalização ligeiramente mais suave, 
que vale 17 pontos – o veleiro vencedor, o 
Hatari, sofreu esta penalização logo à se-
gunda corrida, e isto depois de ter inicia-
do a regata com uns modestos 6 pontos.  
É notável como conseguiu, nas oito corri-
das seguintes, manter uma regularidade tão 
consistente que lhe permitiu segurar o pri-
meiro lugar no Swan Tuscany Challenge.

Esta primeira etapa da Nations League 
2022 foi constituída por 10 corridas, duas 
por dia. Em ambas as categorias houve 

UMA REGATA NA TOSCANA
Esta é a história de uma corrida de veleiros no Mar Tirreno, na costa italiana. 

Há outras histórias dentro dessa história, mas, em princípio, a que interessa é a da regata. 

Por Diego Armés.



4 GQPORTUGAL.PT GQPORTUGAL.PT 5

grande equilíbrio na luta pelo primeiro 
lugar. Em CS36, o G Spot, veleiro repre-
sentante do Mónaco, ganhou o título por 
uma nesga, deixando para trás o estreante 
Mamao, com pavilhão brasileiro – a histó-
ria do Mamao é muito curiosa: o seu pro-
prietário, que é também o capitão, Haakon 
Lorentzen, encomendou o veleiro com o 
propósito de participar nas regatas Club 
Swan Racing; a embarcação ficou pronta 
duas semanas antes do primeiro lockdown 
em Itália, que acabaria por deixar em sus-
penso todas as regatas no Mediterrâneo 
durante os dois anos que se seguiram, pelo 
que a participação nesta regata foi, por si 
só e para Lorentzen, uma grande vitória; 
estrear-se com um 2.o lugar na classificação 
final foi o concretizar de uma prestação de 
sonho e todos os presentes na regata regozi-
jaram com o desempenho do veleiro brasi-
leiro. Até o 3.o classificado, Facing Future, 
com pavilhão turco, somou uma pontuação 
muito próxima dos dois primeiros.

Na classe CS50, os grandes dominado-
res foram o Hatari, com bandeira alemã, 
e o Stella Maris, de pavilhão austríaco. A 
vitória acabou por sorrir aos do primeiro 
iate, em grande parte graças a uma penúlti-
ma corrida um tanto desastrada do veleiro 
austríaco, que começou por dominar após 
a partida, mas que, a meio do percurso, 
tomou opções questionáveis em relação à 
trajetória e ao vento. Resultado: terminou 
em 7.o lugar, perdendo pontos cruciais na 
luta pelo título. O Hatari acabaria por ba-
ter o Stella Maris por apenas 2 pontos – 45 
contra 47. O iate da casa, o Cuordilione 
(Itália), de Leonardo Ferragamo, conse-
guiu um honroso 5.o lugar, a 17 pontos dos 
vencedores, o que não é uma diferença exa-
gerada se tivermos em conta que as corridas 
de CS50 juntavam 13 veleiros na linha de 
partida.

A FESTA
O primeiro iate produzido pela Swan, há 
cerca de 60 anos, chama-se Tarantella. Ain-
da existe, ainda navega e, pasme-se, ainda 
ganha prémios em regatas – recentemen-
te, conquistou um 2.o lugar numa corrida. 
Quando Leonardo Ferragamo se tornou, 
em 1998, investidor da Nautor’s Swan – 
uma companhia que fora, em 1969, literal-
mente reduzida a cinzas por um incêndio 
no estaleiro e que, desde então, os seus 
anteriores proprietários lutaram para reer-
guer –, um dos aspetos que mais o seduziu 
foi a durabilidade dos iates: os Swan são 
barcos para a vida inteira, como o Taran-
tella tão bem atesta. Dos veleiros que não 
foram destruídos pelo incêndio de 1969, a 
maior parte ainda está ativa, ainda veleja, 
alguns ainda correm.

Não é de espantar que o clube privado 
da Marina de Scarlino, onde os velejadores 
se encontram e convivem, se situe no pri-
meiro andar do Tarantella, um restaurante 
batizado em homenagem precisamente ao 
lendário veleiro que é bandeira da Nautor’s 
Swan. E foi ao subir as escadas do Tarantel-
la que dois jornalistas aleatórios – um espa-
nhol e um português, que estabeleceram um 
pacto ibérico, “Never say no”, para encarar 
os acontecimentos – deixaram Leonardo 
Ferragamo intrigado com uma taça tirada 
da estante. É bem provável que se tratasse 
de um troféu conquistado pelo Tarantella. 
Faria todo o sentido que o fosse. l

CS36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regata

G Spot - Mónaco
Mamao - Brasil

Facing Future - Turquia
Fra Martina - Itália
Cuordileone - Itália

Goddess - Alemanha
Black Battalion - Hungria

Total

26
28
33
40
41
53
60

CS50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Regata

Hatari - Alemanha
Stella Maris - Áustria

Giuliana - Itália
Balthasar - Bélgica
Cuordileone - Itália
Regina 2.0 - Suécia

Earlybird - Alemanha
Drifter Sail - Itália

Moonlight - Mónaco
Perhonen - Grã-Bretanha

Natalia - Roménia
Django - Grã-Bretanha

Ulika - Itália

Total

45
47
58

60.5
62
63
69
74
75
78
82
88
90

Resultados do  
Swan Tuscany Challenge
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Bolgheri, um sonho toscano
De Puntone a Bolgheri são pouco mais de 50 quilómetros que demoram quase uma hora a percorrer  
– mas valem cada metro e cada segundo despendido. Esta pequena vila encavalitada no princípio da Serra 
de Caselli é tudo o que imaginamos ser uma vila toscana. Situada no final de uma estrada de ciprestes que 
atrai visitantes de toda a parte, Bolgheri exibe todo o esplendor mediterrânico nos seus terraços repletos 
de catos, árvores e flores, nas suas janelas e varandas, nas suas paredes antigas e nas ruas estreitas.
Repleta de restaurantes e enotecas, todos eles estabelecimentos de aspeto apetecível, torna-se difícil 
escolher onde entrar. Escolhemos a Enoteca Tognoni, onde provámos vinhos locais e pratos tradicionais. 
Os vinhos disponíveis são de grande qualidade, sendo que o Castello di Bolgheri (tinto, 2019)  
se destacou dos demais. Quanto aos pratos, massa com javali guisado: é imbatível. Quanto ao lugar,  
é de visita obrigatória para quem passar na região de Livorno.

BON VIVANT CRÓNICA


