
 

 

REGATA BACIA DO TEJO 2017 
 
Regata inserida nas comemorações do 125º Aniversário do 

Clube Naval de Lisboa 
 

ANÚNCIO DE REGATA E ANTE – PROGRAMA 
 

28 de Outubro de 2017 
 

1. Percursos 
A travessia da Bacia do Tejo 2017 realiza-se de acordo com as regras do Remo de Turismo 
(RemoTur), sendo composta pelas seguintes etapas: 

1ª Etapa (14km) - Partida 8h30Lisboa/Cais do Sodré – Ilha do Rato/Montijo – Barreiro. 
Paragem de 30 minutos na praia do Clube Naval Barreirense. 

2ª Etapa (9km) - Partida 11h00 Barreiro – Cacilhas/Almada – Lisboa/Cais do Sodré com 
chegada prevista 12h30. 

Os Clubes, em face da sua localização geográfica, podem optar por realizar apenas a 2ª etapa. 

2. Tipo de embarcações 

Prova destinada a embarcações Yole 8+, Yole 4+, Yoleta 4X+, C2X 

3. Tripulações 

A constituição das tripulações é livre e preferencialmente mista no género. Os remadores 
deverão estar treinados, e de saúde, para realizar o percurso completo. Os Timoneiros deverão 
ser experientes, e todos deverão conhecer a segurança necessária e dos desafios que vão 
enfrentar no rio Tejo. 

4. Campo de regata 

Conforme imagem: 
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A organização decidirá e avisará na véspera se não houver condições meteorológicas no rio Tejo 
para se fazer a travessia total.  

A partida dá-se em simultâneo e sobre remos para todas as embarcações, em frente à sede do 
CNL no Cais do Sodré. A chegada é no mesmo ponto. 

Marés no Porto de Lisboa no dia 28 de Outubro: Preia-Mar às 10h04 e Baixa-Mar às 16h13  

5. Segurança 

A segurança na água é efetuada com apoio das lanchas do Clube Naval de Lisboa e dos clubes 
com participantes. 

Para segurança pessoal, cada participante terá de levar consigo obrigatoriamente um colete 
nautico. 

Cada Clube participante e cada tripulação, ao inscrever-se, assumem conhecer e cumprir as 
orientações para o Remo de Turismo divulgadas pela Associação de Remo do Sul e Ilhas. 

As embarcações deverão estar equipadas para enfrentar as ondas do rio e levar a bordo vários 
bartedouros ou outros dispositivos para tirar água. 

6. Inscrições 

Vamos conhecer e viver o rio Tejo! 

As inscrições por tripulação são oferecidas pelo patrocinador, e nominalmente na ficha da 
organização, deverão ser remetidas para o endereço de e-mail info@clubenavaldelisboa.pt até 
às 24h do dia 24 de Outubro corrente, sendo a licença desportiva e seguro desportivo da 
exclusiva responsabilidade de cada Clube. 

Poderá ser feita inscrição de tripulação para fazer apenas a 2ª Etapa. 

 

Organização: Clube Naval de Lisboa e Associação de Remo do Sul e Ilhas 

 

Lisboa, 9 de Outubro de 2017 


