PROJETO DE RESOLUÇÃO
“CENTRO NÁUTICO JOÃO RODRIGUES”
As atividades náutico-desportivas na Região Autónoma da Madeira têm um nome
indissociável – São Lázaro. Efetivamente o mesmo foi o berço da náutica desportiva
na Região. Por ali passaram grandes nomes que praticaram e praticam o desporto
náutico regional, com presenças olímpicas.
Alvo de importante intervenção, as áreas próximas e adjacentes ao centro náutico,
serão devolvidas à cidade e aos praticantes de desportos náuticos em condições
que permitirão o usufruto da população e igualmente desenvolver com dignidade e
condições técnicas, a prática das atividades desportivas ligadas ao mar.
O momento é um virar de página no “caos organizado” que eram as antigas
instalações na rampa de São Lázaro. Assim e porque vivemos tempos mediáticos, e
sem descurar ou apagar o passado, acreditamos, que podemos e devemos valorizar
aqueles que projetaram o nome da Região, associando-os para memória futura ao
que de relevante se vai fazendo pelo arquipélago, neste caso específico, no âmbito
do desporto náutico regional.
Numa região onde o turismo é o motor da economia, há que potenciar o valor
económico que os atletas de topo proporcionam (vide caso de Cristiano Ronaldo).
O Varadouro de São Lázaro foi, e é, um lugar especial para todos os praticantes de
modalidades ligadas ao mar. De entre tantos destaca-se o nome de João Rodrigues.
João Rodrigues iniciou a sua carreira no Varadouro de São Lázaro e é ainda hoje
uma presença assídua no local estando ligado de forma quase “umbilical” a esta
zona da cidade. O atleta madeirense é dono de um invejável palmarés na
modalidade de vela (RS:X). Neste constam mais de 50 medalhas em competições
internacionais (foi campeão do mundo em 1995), e a participação em seis edições
dos Jogos Olímpicos (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004,
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Pequim 2008 e Londres 2012), com a melhor classificação a ser um sexto lugar em
Atenas 2004. Rio de Janeiro 2016 será a sua sétima participação.

Tendo em consideração o exposto e ao abrigo do disposto no Regimento da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o grupo parlamentar do
JPP propõe recomendar ao Governo:

Que o espaço consignado às atividades náuticas em São Lázaro passe a designarse por “Centro Náutico João Rodrigues”, pelos serviços relevantes que o atleta
madeirense tem prestado à Região e a Portugal e estar, por mérito próprio,
indelevelmente ligado à História das modalidade náuticas da Região Autónoma da
Madeira.
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