
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO E PROGRAMA

Descrição:

Actividade integrada na Feira Náutica de Setúbal / 2019, direccionada para embarcações movidas a pa-
gaias e remos – Caiaques, SUP e Remo –, aberta a turistas náuticos e / ou atletas federados maiores de 
18, ou menores, com a idade mínima de 16 anos, quando autorizados pelos encarregados de educação ou 
enquadrados por responsável, familiar ou clube, devidamente autorizados e identificados.
Considerando a extensão e características da actividade, não são permitidas canoas ou caiaques insu-
fláveis, nem caiaques rígidos com menos de 3 metros.

Data de Realização: 19 de Maio de 2019

Percurso (ver mapa): Parque Urbano de Albarquel – Praia de Alpertuche – Parque Urbano de Albarquel 
(+/- 20km, ida e volta). O percurso poderá ser alterado em função das condições de mar e vento que se 
apresentarem no dia.

Os interessados poderão participar com embarcações próprias, ou cedidas, no caso dos caiaques.
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Todos os direitos de autor e demais direitos de propriedade intelectual inerentes aos textos e imagens disponibilizados nesta proposta, são propriedade da Comcreation, Lda (Creation), estando expressamente proibido o seu uso, divulgação ou difusão, salvo consentimento prévio prestado por escrito pela Comcreation. 
Consequentemente, em caso algum pode ser entendido ou interpretado que a apresentação desta proposta consubstancia qualquer direito e/ou concessão de licença e/ou autorização a terceiros para usar, divulgar ou difundir qualquer parte integrante da mesma, nomeadamente, sem limitar, imagem, design ou texto.
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Cedência de caiaques:

A Câmara Municipal de Setúbal, através do seu Centro Náutico, e com o apoio da Federação Portuguesa de 
Canoagem (FPC), cederá caiaques de um, ou de dois lugares, com coletes e pagaias, até ao limite de 46 
lugares, se solicitado, e, por ordem de inscrição.

Todos os participantes, independentemente de irem em caiaques próprios, ou em caiaques cedidos pelo 
Centro Náutico Municipal, ou pela Federação Portuguesa de Canoagem, deverão concentrar-se no Par-
que Urbano e Albarquel, frente ao Centro Náutico Municipal, conforme programa.

Alimentação:

A alimentação e a água são da responsabilidade de cada participante. No entanto, os barcos de apoio 
transportarão águas para suprir qualquer falta que se verifique nesta área.

Barcos de apoio:

A organização apoiará a actividade com três embarcações rápidas e um barco grande, este último para 
transporte de atletas desistentes e respectivas embarcações, ou paddles, se necessário.
Em caso de desistência, os atletas continuarão nos barcos de apoio até ao final da actividade, excep-
to em caso de acidente que obrigue a evacuação para cuidados médicos.

Segurança terra:

Uma carrinha, com atrelado para caiaques, acompanhará a prova ao longo da costa para o caso de ser 
necessário evacuar pessoas e/ou caiaques, e transportá-los desta forma.

Inscrições:

As inscrições são gratuitas e devem ser efectuadas até ao dia 15 de Maio de 2019, através do e-mail 
jogosdosado@mun-setubal.pt ou, presencialmente, na Divisão de Desporto da Câmara Municipal 
de Setúbal, Parque Urbano de Albarquel (PUA), Av. José Mourinho (antiga Rua da Saúde) 2900-633 
Setúbal.

Documentação Obrigatória para que a inscrição seja considerada:

- Ficha de Inscrição preenchida e assinada
- Termo de Responsabilidade Adultos, ou Autorização / Termo de Responsabilidade Menores, conforme o 
caso, devidamente preenchidos e assinados.
- Apresentação de BI ou CC, válidos, no dia da actividade.

Nota importante: A utilização de caiaque próprio ou a necessidade de cedência de caiaques deverão ser 
referidas na janela respectiva, da Ficha de Inscrição.

A ficha de inscrição poderá ser solicitada nos mesmos endereços e pelos mesmos meios.



NÃO FAZEMOS RESERVAS DE CEDÊNCIA DE KAYAKS, SEM TERMOS RECEBIDO A INSCRIÇÃO COMPLETA.

Informações:

Através do telefone n.º 265 548 234 – Divisão de Desporto – ou do técnico responsável – Ernesto Lima – 
pelo móvel: 963 579 1 32.

Programa:

08.00: Concentração, e secretariado, no Parque Urbano de Albarquel.

08.30: Barcos no areal, frente ao Centro Náutico Municipal

09.00: Partida

17.00: previsão de chegada dos últimos atletas ao Parque Urbano de Albarquel (PUA).

A Comissão Organizadora


