HISTÓRIA DA MODALIDADE
Foi no ano de 1950 com a I Regata Oceânica de Lisboa que surgiu a modalidade de Vela,
de resto a primeira modalidade desportiva do Clube e que no fundo originou o próprio
nascimento do Clube Naval do Funchal. Passados 7 anos, já o Naval participava com 5
atletas no Campeonato Nacional da classe Moth bem como em outros campeonatos
de diversas classes apresentando bons resultados individuais e de grupo.
Já em 1963 o Naval organiza o I grande Festival Náutico da Madeira, integrado nas festividades
do dia da Marinha com provas de vela, motonáutica e esqui aquático. Estava feito o mote para
aquilo que o clube vem a ser nos dias de hoje, um dos maiores clubes náuticos do país,
organizador de grandes eventos internacionais, como a Regata Internacional Transat 6.50, o
Campeonato Europeu de Prancha à Vela Olímpica e ainda a Regata Canárias – Madeira.
(consultar menu eventos).
Hoje, a escola de vela do CNF, representada por cerca de 45 atletas praticantes de diversas
classes de vela ligeira, vela cruzeiro e prancha à vela (windsurf), conta ainda com a modalidade
de Vela Adaptada, para pessoas portadoras de deficiência, desenvolvida em 1999. Desde então,
o clube tem apostado nesta vertente de inclusão social pela via do desporto e cujo resultado é
a formação de uma equipa de velejadores federados que participam em provas regionais e
nacionais tal como outros velejadores. Em 2012, o Clube Naval do Funchal foi mais longe e
organizou o Campeonato Nacional de Access que trouxe cerca de 35 velejadores com
deficiência à região para participar na competição, bem como o projecto “Farol para a Vida”
que permitiu a experiência de batismos de mar a cerca de 90 jovens portadores de defiencia.
Atualmente o clube conta com a presença de 3 velejadores no programa de orientação
olímpica do RIO 2016.
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