About
us
ANCORAS – Associação Náutica Clássicos de Oeiras (Oeiras Classics

Activities
with “Alma do Tejo”
The “Alma do Tejo” (Tagus Soul) is a traditional sloop-like sailing boat,

Nautical Association) is a non-profit association dedicated to the study,
spread and defense of the rich Tagus River sailing heritage, and especially of
its traditional wooden boats.
It has one component aimed to the associates, another to social issues and
yet another to tourism.

typical of Oeiras / Paço de Arcos, and has been used since the end of the XIX
century until the beginning of the XX century, to collect fish from big ships,
which were onshore. These traditional boats, brought the fish to the auction
as fast as possible, therefore they were fast boats with low weight. Many of
these sailboats were also available for leisure at the Estoril Coast.

ANCORAS aims to recover the imaginary of the beauty of a sailboat gliding
on the calm waters of the Tagus River, particularly at the Oeiras coast.

The boat is certified for tourism tours in the Lisboa / Oeiras / Cascais region,
up to 8 passengers and 2 hours trips. You may rent the boat for special
events or regular programs.

See the world through time. Imagine the old typical Tagus river boats, sailing
accross the Tagus, in the daily bustle of carrying everything that made the
region pulse with life, in a time when there were no bridges crossing the
river.

Tours
ää Sightseeing tour of costal forts

We propose to provide you some sailing experiences you will never forget.
Our crew has the necessary experience and qualifications to show you
unforgettable moments.

Events
Possible events: sailing baptism, learning to sail, romantic tours, birthdays,
marriage proposals, bachelor parties, ...

Embarcação Tradicional do Tejo:

Festivities
As part of the integration in the community and aiming to value the

“ALMA DO TEJO”

tradition and the cultural heritage of the region, we attend Traditional and
Nautical Festivities.

Training
We organize nautical and traditional sailing training courses, with theoretical
and practical components, in collaboration with top partners and schools.

Regattas
Partitipation in River Tagus traditional sailboat regattas, aiming for sailing
capability development and team spirit, as well as maintaining a nautical
heritage, so characteristic and typical of this river.

Team
building
We organize Team building,Team leadership and support to training actions
for small groups.

ATIVIDADES COM A “ALMA DO TEJO”
ää Passeios Marítimo-Turísticos (máx. 8 pax)
Lisboa / Oeiras / Cascais (rotas até 2 h)
ää Participação em Regatas Tradicionais da
Marinha do Tejo
ää Participação em Festividades
Tradicionais e Náuticas

School
sports
Through the organization of school sports actions, in partnership with the
County and schools, we intend to provide young people access to nautical
traditional activities that contribute to their culture. We will add new
dimensions to the life of the Oeiras County population.

INFORMAÇÕES:
TM: +351 938 783 184
E-MAIL: ancorasoeiras.info@gmail.com
AncorasOeiras

ää Formação em Náutica e Vela Tradicional
ää Eventos
ää Team Building
ää Desporto Escolar
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ANCORAS. Valuing tradition.

ää Sightseeing tour of the bar maritime treasures
ää Simple leisure tours

Quem
somos
A ANCORAS – Associação Náuica Clássicos de Oeiras é uma associação

Atividades
com a “Alma do Tejo”
A “Alma do Tejo” é uma canoa da picada, típica de Oeiras / Paço de Arcos,

sem fins lucrativos que se dedica ao estudo, divulgação e defesa do rico
património flúvio-marítimo do Rio Tejo, e em particular das suas embarcações
tradicionais de madeira.
Tem uma componente da sua actividade orientada para os associados, outra
para fins sociais e culturais e outra ainda no âmbito turístico.

sendo usada nos finais do sec. XIX e princípios do sec. XX, para ir buscar o
pescado aos grandes navios, que se encontravam ao largo, e trazê-lo para
a lota o mais rápidamente possível, sendo por esta razão barcos velozes
com peso total relativamente baixo. Muitos desses veleiros foram também
aproveitados para lazer e usufruto das condições especiais de recreio da
Costa do Estoril.
Esta canoa está certificada para efetuar passeios marítimo-turísticos na
região de Lisboa / Oeiras / Cascais, para 8 passageiros e com duração de até
2 horas. Os passeios poderão ser em regime de aluguer (com tripulação),
para eventos particulares, ou integrados em programas regulares.

Veja o mundo através dos olhos do tempo. Imagine os veleiros de outrora
que cruzavam o Tejo, com as suas velas enfunadas ao vento, na azáfama
diária de transportar tudo o que fazia a região pulsar de vida, num tempo em
que não existiam pontes na foz do Tejo.

Passeios
turísticos
ää Roteiro dos fortes costeiros

Com uma tripulação com a experiência e qualificações necessárias,
pretendemos proporcionar-lhe experiências de navegação e momentos
inesquecíveis.

Eventos
Como exemplo de eventos possíveis, destacamos: baptismos de vela,

ANCORAS. Valorizar a tradição.

aprender a velejar, passeios românticos, aniversários, propostas de
casamento, despedidas de solteiro, enfim um mundo de opções.

ää Roteiro dos tesouros da barra
ää Simples passeios de lazer

Festividades
Como parte da integração na comunidade e tendo como fim valorizar a
tradição e o património cultural da região, participamos em Festividades
Tradicionais e Náuticas.

Formação
Organização de cursos de formação em náutica e vela tradicional, com
componente teórica e prática, em colaboração com parceiros de excelência
e escolas.

Regatas
Participação em regatas de barcos tradicionais do Rio Tejo, com o intuito
de desenvolver a capacidade de velejar e de espírito de equipa, bem como
manter vivo este património náutico tão característico, típico e pitoresco
do rio.

Team
building
Organização de ações de “team building” para pequenas equipas.
Liderança de equipas e apoio a ações de formação neste domínio.

Desporto
escolar
Através da organização de ações no âmbito do desporto escolar, em parceria
com o Município e as escolas, possibilitar o acesso dos jovens a atividades
que contribuam para a sua cultura, bem como acrescentar novas dimensões
à vivência das populações do Concelho de Oeiras.

ää Sightseeing Tours (max. 8 pax) Lisboa /
Oeiras / Cascais (till 2 h trips)

ää Nautical and Traditional Sailing Training
Courses

ää Participation in River Tagus Traditional
Sailboat Regattas

ää Events

ää Participation in Traditional and Nautical
Festivities

ää School sports

ää Team Building

Patrocínadores / Sponsors:
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A ANCORAS propõe-se recuperar o imaginário da beleza de um veleiro
tradicional a navegar no Tejo, com particular enfase para a costa de Oeiras,
onde essa realidade há muito se foi.

