História APKite
2002

Julho/Agosto

Primeiras reuniões entre os futuros membros fundadores (Carlos Batalha, Dinis
Diogo, Edgar Inácio, Francisco Costa, Guida Mendes, João Correia, João Lã, João
Oliveira, Nuno Barros, Pedro Teixeira, Sandra Inácio, Sérgio Tavares e Werner
Grathwol)

Agosto
Dezembro
2003

Janeiro

28 Agosto 2002, registo do domínio APKite.pt
Constituição Legal da APKite
Anúncio do primeiro campeonato nacional de Kitesurf composto por 4 etapas (18, 19
e 20 Abril em Vilamoura, 31 Maio e 1 Junho Viana do Castelo, 21 e 22 Junho em
Aveiro e 26 e 27 de Julho na Costa da Caparica. O campeonato conta com o
patrocínio da Siemens Mobile

Abril
Maio/Junho

18, 19 e 20 Abril – Primeiro campeonato Nacional em Vilamoura.
31 Maio e 1 Junho, segunda etapa do campeonato nacional em Viana do Castelo, na
praia do Cabedelo

Junho

21 e 22 Junho decorre a segunda etapa do campeonato nacional em Aveiro, na praia
da Barra.

Julho

26 e 27 Julho decorre a última etapa do primeiro campeonato nacional de Kitesurf na
Costa da Caparica.

2004

Janeiro

Anúncio do Segundo campeonato nacional de Kitesurf composto desta vez por 5
etapas de norte a sul do país, mais uma vez com o patrocínio da Siemens Mobile.

Fevereiro

21 e 22 Fevereiro , Kite Clinic num evento destinado a mostrar à imprensa e alguns
VIPS os encantos do Kitesurf

Abril

9, 10 e 11 Abril decorre a primeira etapa de 2004 do campeonato nacional de Kitesurf
em Vilamoura, praia da Marina

Maio

29 e 30 de Maio decorre a segunda etapa do campeonato nacional de Kitesurf na
praia da Comporta

Junho

19 e 20 de Junho decorre a terceira etapa do campeonato nacional de Kitesurf na
praia da Nova Vaga

Julho

3 e 4 de Julho decorre a quarta etapa do campeonato nacional de Kitesurf em Viana
do Castelo, praia do Cabedelo

Julho/Agosto

31 Julho e 1 Agosto decorre a quinta e última etapa do campeonato nacional de
Kitesurf em Gaia , praia de Canide Norte

Outubro/Novembro A APKite promoveu 3 cursos de formação de instrutores IKO onde se formaram 31

novos Instrutores
Novembro

A APKite é nomeada representante oficial da IKO em Portugal

Novembro

Desenvolvem-se vários contactos a nível Europeu para a formação de uma
Associação Europeia de Kitesurf

2005

Janeiro

É disponibilizado um seguro desportivo de acidentes pessoais e responsabilidade civil
para os praticantes de Kitesurf através de um acordo entre a Confederação do
Desporto de Portugal e a APKite

Janeiro

É realizada a segunda Assembleia Geral com a presença de 31 membros. Nesta
assembleia é eleita uma nova lista e aprovados os seguros obrigatórios para todos os
sócios.

Março

Dia 19. É realizada em Supertubos, Peniche a primeira etapa do Wave Tour , o
Campeonato Nacional de Ondas

Março

A Sumol ICE, Onda, Mega-FM, Arnette, Vai&Volta e Offshore.pt são os
patrocinadores da terceira edição do Campeonato Nacional de Kitesurf.

2006

Março

A APKite promove a realização de mais dois cursos de formação de instrutores IKO.

Março

Primeira reunião com várias escolas de Kitesurf com vista à sua certificação

Março

A OPEL, Mega-FM e Vai&Volta patrocinam o circuito nacional de freestyle e ondas

Maio

20 e 21 de Maio realiza-se a primeira etapa de 2006 na praia da Comporta

Junho

24 e 25 de Junho decorre a etapa da praia da Nova Vaga (Costa da Caparica)

Julho

8 e 9 de Julho, decorre a etapa de Viana do Castelo com ventos de 35 nós. Pela
primeira vez é realizado num só dia o single e double elimination

2007

Setembro

Guincho, última etapa do nacional de Kitesurf em ondas

Fevereiro

O campeonato nacional de Kitesurf conta mais uma vez com o patrocínio da OPEL
Astra Sport. Etapas em Comporta, Caparica, Viana do Castelo e Portimão

Março

Assembleia Geral e eleição da lista A para 2007 e 2008 (António Fernandes, Dinis
Diogo, Guida Mendes, João Correia, João Lã, Miguel Santos, Nuno Alves, Pedro
Teixeira, Ricardo Lopes, Zé Fonseca, Zofia e Werner Grathwol)

2008

Março
Abril

Assembleia Geral eleitoral da APKite - Dia 29
Tomada de posse da nova direcção da APKite e início do novo projecto
- Desenho da nova imagem APKite
- Seguro de grupo negociado com a AXA-Seguros, para os associados praticantes de
Kitesurf. Início da negociação com várias seguradoras para obter seguro para

Maio

papagaios de tracção em terra e acrobáticos
- Os Wind Catchers repetiram a iniciativa dos outros anos ao juntar, desta vez na
praia do Guincho, as crianças da associação Candeia, para passar um dia "diferente"
- dia 4 de Maio
- Realizada a 1ª Etapa do Campeonato Nacional de Ondas, em Peniche – dias 31 de

Maio e 1 de Junho
- A convite da Câmara Municipal de Lisboa, comparecemos na Praça do Comércio,
na capital, para a comemoração do dia Europeu do vento em conjunto com os Wind
Catchers – dia 15
- Realizada a 1ª etapa do Campeonato Nacional de Freestyle e Race - Viana do
Castelo – dias 21/22 Junho
- Situação Esposende - no seguimento da colocação em prática do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira (POOC), iria ser proibida a prática do Kitesurf.
Reunimo-nos com o Comandante da Capitania e no final da reunião foi possível
Junho

chegar a um consenso, tendo sido então criada uma zona onde foi levantada a
interdição existindo neste momento uma área destinada ao Kitesurf
- Situação Figueira da Foz - foi possível negociar com as autoridades locais a criação
da segunda Kitebeach em Portugal, com uma frente de 200m, constituindo o único
local onde está autorizada a prática de Kitesurf na zona
- Situação Ria de Faro, a APKite esteve presente em duas reuniões com a Capitania
de Faro, para tentar solucionar a interdição da prática. Foi apresentada uma proposta
que será analisada e ponderada pela Capitania quando o prazo do actual edital
terminar
- Realizada a 2ª etapa do Campeonato Nacional de Freestyle e Race - Nova Vaga na
Costa da Caparica – dias 04/05 Julho

Julho

- Não realizada a 2ª etapa do Campeonato Nacional de Ondas em Stª. Cruz,
integrada no festival Ocean Spirit, por falta de condições meteorológicas favoráveis –
dias 16 a 27 de Julho

Agosto

Setembro

Lançamento das condições para as Escolas Associadas APKite

Lançamento do novo site da APKite – dia 14

No dia 01 realiza-se a Assembleia Geral Extraordinária que aprova os Estatutos e
Novembro

Regulamento Geral da FPKite-APD (Federação Portuguesa de Kite – Associação
Promotora do Desporto). São aprovados também os novos Orgãos Sociais.

