ANCORAS
ASSOCIAÇÃO NÁUTICA CLASSSICOS DE OEIRAS
Oeiras tem uma Associação especialmente dedicada
ao desenvolvimento e fruição da náutica tradicional
marítimo-fluvial.
Fundada em 13 de junho de 2014 por um grupo de
amigos de infância com gosto pelas atividades
náuticas e pela preservação do património náutico,
fizeram regressar a Oeiras as embarcações típicas do
Tejo, já aqui praticamente inexistentes, criando
assim a oportunidade para a prática da vela
tradicional para os Oeirenses.
A ANCORAS veio a adquirir a canoa típica “Alma do
Tejo” em 2016, maioritariamente com fundos
próprios e com o apoio do Município, ficando
ancorada no Porto de Abrigo de Oeiras, em parceria
com a Oeiras Viva, local a partir do qual opera.
Desenvolve a sua atividade em 2 grandes áreas, a
social, propriamente dita, de natureza cultural e
desportiva, representando Oeiras nas regatas e
festividades das populações ribeirinhas do estuário
do Tejo, realizando semanalmente treino e
formação de vela tradicional e outra área a
marítimo-turística (MT), que se destina a expandir
as possibilidades de divulgação e de sustentabilidade
do projeto, realizando passeios MT de natureza
cultural e lúdica na zona da Barra do Tejo, para
Cascais, Lisboa e demais municípios do estuário e
ainda Teambuilding para pequenas equipas, sunsets,
despedidas de solteiros e outros eventos.
Inscrições

e

passeios

por
ancorasoeiras.info@gmail.com ou

marcação;
938783184

Alma do Tejo
Canoa típica do Tejo com 8,70m e lotação para 10
pessoas, de vela latina bastarda, com grande pano,
uma vela catita de espicha à popa e uma vela
bujarrona-estai a vante, constitui uma das mais
desafiantes formas de velejar e uma experiência
única.
Mais estável que os modernos veleiros em fibra de
vidro, possibilita passeios com grande conforto.
A Alma do Tejo tem um excelente palmarés, sendo
uma das embarcações típicas mais veloz do Tejo. A
Equipa de Regatas da Alma do Tejo tem treinos
semanais, abertos à participação dos associados, ou
por inscrição ao público em geral.
Anualmente a ANCORAS organiza a Regata Marquês
de Pombal, em Oeiras, para barcos típicos do Tejo,
que no final realizam um Porto Vivo, com passeios
gratuitos.

Canoa Alma do Tejo em regata

