
Good Morning. 

I have been a sailor since I was 5 years old and have participated in numerous regattas in various types and 

classes of boats. Today I have a sailing school in Cabo Frio, Region of Lagos, Rio de Janeiro, Brazil that can be 

accessed on your face book page. "Sail Up." 

In 1985/86 I was Brazilian champion of ocean sailing in category cruise regatta. Today besides sailing 

frequently, I am part of a crew of a Soto 40 in the city of Rio de Janeiro. 

As for the virtual regattas, the best platform I found was Sailonline, but I do not always have time to play, 

because I make crosses here in Brazil and I stay, days at sea leaving boat adrift in the game, unfortunately. 

These days, I'm more at home and I decided to play, but soon, I'll have to take a 38 'boat to Recife for the 

REFENO (Recife - Fernando de Noronha) regatta. 

 

I have no fluency in English, my languages are Portuguese, Spanish and German. 

 

I am happy with SOL for creating several opportunities to practice strategy. I even indicated to my students the 

game to get a tactical practice of what they should do in the real. 

I thank all SOL coordinators and idealists for this attitude. 
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Portuguese original 

Bom dia.  

sou velejador desde os 5 anos de idade e já participei de inúmeras regatas em vários tipos e classes de 

barcos.  Possuo hoje uma escola de vela em Cabo Frio, Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brasil que pode ser 

acessada em sua página do face book. "Sail Up". 

Em 1985/86 fui campeão brasileiro de vela de oceano em categoria cruzeiro regata.  Hoje  além de velejar 

frequentemente, faço parte de uma tripulação de um Soto 40 na cidade do Rio de Janeiro. 

Quanto as regatas virtuais, a melhor plataforma que encontrei foi a  sailonline, porém nem sempre tenho 

tempo de jogar, pois faço travessias aqui no Brasil e permaneço, dias no mar deixando barco a deriva no jogo, 

infelizmente. 

Esses dias, estou mais em casa e resolvi jogar, mas logo, terei que levar um barco de 38' a Recife para a regata 

REFENO ( Recife - Fernando de Noronha). 

Não tenho fluência em inglês, meus idiomas são Português, Espanhol e Alemão. 

Fico contente com a SOL por criar diversas oportunidades para praticar estrategia.  Chego, inclusive, a indicar a 

meus alunos o jogo para pegar uma prática tática do que deveriam fazer no real. 

Agradeço a todos os coordenadores e idealistas da SOL por essa atitude. 

Bons Ventos, 



 


