
 

 

                                                                                     
 

 

Câmara Municipal de Cascais 
Direção de Serviços Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Escola Básica e Secundária de Carcavelos 
Centro de Formação Desportiva do Desporto Escolar - VELA (Escola de Atividades Náuticas de Cascais) 

Clube Naval de Cascais 
Atividades Desportivas Náuticas – CP 
 
Ano letivo 16/17 
AE Alapraia 
AE de Cascais 
AE Parede 
E.S. da Cidadela 
E.S. Frei Gonçalo Azevedo 
E.S. Gil Vicente 
E.S. Quinta do Marquês 
E.S. Sebastião e Silva 
E.S. de Sº João do Estoril 
 
 

 
ANÚNCIO DE REGATA  

Desporto na Escola e Regata EANC – 31 de março 2017 
 

ORGANIZAÇÃO 

A Escola de Atividades Náuticas de Cascais em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, 
anuncia a realização da Regata “Desporto na Escola” que é aberta a todas as escolas do concelho 
de Cascais para uma regata de embarcações tipo Optimist fornecidos pela organização. 
 
Ambas as regatas decorrem no dia 31 de março de 2017 na Baía de Cascais. 
 

1 - REGRAS 

A Prova será disputada de acordo com: 

- As regras da Federação Internacional de Vela (FIV) e Federação Portuguesa de Vela 
(FPV);  

- As Regras e Regulamentos da Classe Optimist do Desporto Escolar, excepto quando 
algumas destas forem alteradas pelas Instruções de Regata. 

- Algumas destas forem alteradas pelas Instruções de Regata. 
- Este Anuncio de Regata (AR) 
- As Instruções de Regata (IR) 

 

 



 

 

                                                                                     
 

 

 

2 - INSCRIÇÕES 

Até ao dia 29 de Março por mail pra a Divisão de Desporto desporto.escola@cm-cascais.pt e 
conhecimento ao Centro de Formação Desportiva, entidade organizadora adneanc@gmail.com  

 

3 – CLASSES EM COMPETIÇÃO 

- Regata “Desporto na Escola”; Regata para alunos das escolas do concelho de Cascais, um aluno 
por escola, até 20 embarcações, tipo Optimist. As embarcações são sorteadas pelos participantes 
inscritos. Escalão INICIADOS, alunos nascidos em 2002/2003. 
 

4 – PROGRAMA DE REGATAS 

O programa das regatas para os Optimist será o seguinte:  
- Concentração dos alunos no Clube Naval de Cascais às 9h00m (em ponto) para sorteio de 
embarcações e aparelhar; 
- Largada da primeira regata “Desporto na Escola” + Frota A às 11h00m, num total de quatro 
regatas; 
- Regresso a terra da “Desporto na Escola” + Frota A, previsto para as 15h00m para lavagem e 
arrumação; 
- Cerimónia de encerramento com entrega de medalhas às 16h30m. 

5 - INSTRUÇÕES DE REGATA 

As Instruções de Regata serão afixadas até duas horas antes do início da primeira regata. 

6 – PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios, aos três primeiros classificados masculinos e três primeiros classificados 
femininos da “Desporto na Escola”. 
 

7 - SEGURANÇA 

É obrigatório o uso de coletes de flutuação.  
A participação dos alunos nas regatas (condições atmosféricas) é da inteira responsabilidade dos 
professores de cada Núcleo/Escola, ou dos professores que inscrevem os seus alunos. Apenas os 
alunos com condições técnicas de navegação podem participar na prova. 
 
 

Cascais, 20 de março de 2017 

O responsável da EANC  
Ricardo Costa                                                         
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