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Passeio ao Golfo de Cádis

Cruzeiro ANC – Verão 2018
27 de Julho a 16 de Agosto

Programa



Passeio ao Golfo de Cádis
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A hora considerada é a                    
Legal (de Verão):

 UT (Universal Time) = Hora no Fuso 0
 Portugal =   UT + 1 h
 Espanha =   UT + 2 h

Coordenadas em Datum 
WGS84

Velocidade média 
considerada (GPS) = 5 nós



Plano do Cruzeiro - 1ª Parte

PORTO Data E T D E T A M N

• Lisboa 28-Jul 08:00 55
• Sines 28-Sáb 19:00
• Sines 29-Dom 05:00 80
• Portimão 29-Dom 21:00 

Subtotal    135



Plano do Cruzeiro - 2ª Parte
PORTO Data E T D E T A M N

• Portimão 01-Ago 10:00 40
• Culatra 01-4ª feira 18:00
• Culatra 02-5ª feira 13:00 25
• Ayamonte 02-5ª feira 19:00
• Ayamonte 04-Sáb 09:30 30
• Mazagón 04-Sáb 15:30
• Mazagón 05-Dom 08:00 30
• Chipiona 05-Dom 14:00
• Chipiona 07-3ª feira 10:00 15
• Rota 07-3ªfeira 13.00

Subtotal    130



Plano do Cruzeiro - 3ª Parte

PORTO Data E T D E T A M N
• Rota 11-Ago 06:30 45
• Punta Umbria 11-Sáb 15:30
• Punta Umbria 13-2ªfeira 06:00 20
• Isla Canela 13-2ª feira 10:00
• Isla Canela 14-3ª feira 13:00 25
• Culatra 14-4ª feira 17:00
• Culatra 15-4ª feira 07:00 25
• Albufeira 15-4ª feira 12:00
• Albufeira 16-5º feira 09:00 15
• Portimão 16-5ª feira 12:00

Subtotal    130
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Comunicações Rádio VHF

 Dual watch (escuta dupla) nos canais 16 e 
06

 Comunicações entre os barcos da frota em 
Canal 06 (canal internacionalmente reser-
vado para as comunicações navio–navio)

 Canal alternativo 09 (canal reservado à navegação de 
recreio; não será o prioritário devido a ser usado pelas marinas)

 Outras comunicações: chamar em canal 16 
e passar imediatamente a outro canal...
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Dados Meteorológicos Agosto
GOLFO DE CÁDIS

 Luas: 27 Jul........ Lua Cheia
04 Ago..... Quarto Minguante
11 Ago..... Lua Nova
18 Ago..... Quarto Crescente

 Temperaturas: - do ar............25 a 30ºC
- da água…..22 a 25ºC

 Ventos: habitualmente do quadrante 
N com possibilidade de E ou W 
consoante os ventos no estreito…

 Visibilidade: possibilidade baixa de 
nevoeiro ou poeiras de Sul
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Para participar é necessário:

► Ser sócio da ANC com quotas em dia
► Inscrever-se no Cruzeiro até 31 Maio
► Pagar até 15 de Junho sinal de €50,00 (apenas 

para cobrir despesas de organização e 
reservas nas marinas)

► Ter o seguro da embarcação válido
► Seguir as determinações do IPTM no que se 

refere a equipamento da ER e a habilitações 
do ‘Patrão’

► Cumprir as determinações da ANC
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Dados a preencher na inscrição

•Nome do Veleiro
•Categoria de Navegação (1,2,3 ou 4)

•Dimensões (comprimento x boca x calado)

•Bandeira (nacionalidade)

•Nome do ‘Patrão’
•Carta de Navegador de Recreio
•Contactos (telemóvel e e-mail)
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Previsão de Custo do Cruzeiro
Veleiros de 8 a 10 m: 600,00 €
Veleiros de 10 a 12 m: 850,00 €
Veleiros de 12 a 15 m: 1200,00 €
Catamarans pagam          + 50%

- Montantes, para o Cruzeiro integral, com dormidas em:
Ayamonte 2 dias, Mazagón 1 dia, Chipiona 2 dias, Rota 4 dias, 
Punta Umbria 2 dias, Isla Canela 1 dia, Albufeira 1 dia = total 13 
noites de marina.

- Cada veleiro, pode entrar e/ou sair em qualquer singradura, 
desde que programe antecipadamente as reservas com a 
organização.

- Aqueles valores são aproximados e serão liquidados 
localmente por cada participante.

- Eventuais excursões locais ou refeições de grupo serão 
igualmente pagas à parte por cada participante.
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Praxe e Etiqueta Náutica
• Bandeira Nacional, içada no contra-estai ou 

mastro próprio, à largada e à entrada dos 
portos e ao cruzar com navios de guerra

• Galhardete ANC içado no vau de BB
• Bandeira do País visitado (cortesia) içado no 

vau de EB – levar bandeira de Espanha
• Mareato: bandeiras do CIS ordenadas e 

ligadas entre si, que se usa para engalanar os 
barcos (no estai de proa e também no contra-

estai)
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Atractivos de Cádis
 Cádis, junto a rota,  é uma cidade fascinante, uma das 

mais antigas da Europa, tem aproximadamente 3000 
anos (Fenícios, Gregos, Cartagineses, Romanos, etc.)

 Situa-se numa península que se destaca no meio da 
baía e está praticamente toda rodeada por água

 A “Catedral Nueva”, igreja em estilo barroco e 
neoclássico, considerada uma das maiores de Espanha

 Passear pela Alameda, visitar o Parque Genovês (o 
mais popular da cidade), conhecer o centro histórico e a 
zona portuária

 Comer bom marisco (sugestão: “El Romerijo” no Puerto 
de Santa Maria, Calle Ribera del Marisco) e bom peixe...

 Excelentes praias
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Publicações que
consultámos, e aconselhamos…

► Cartas
Imray Chart C50 – Sines to Gibraltar

► Livros – Pilot Books & Almanac
Atlantic Spain and Portugal, 7ª edição 2015
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NOTAS MUITO IMPORTANTES
Todas as indicações, sugestões, rumos, 
distâncias, tempos, ameaças, etc…
são dados meramente indicativos, sendo da 
exclusiva responsabilidade de cada ‘Patrão’  
velar pela segurança dos seus tripulantes, 
embarcação e haveres… navegando em 
conformidade com as Regras de Segurança e de 
Boa Pilotagem... 
não podendo a ANC ou os seus Directores serem 
responsabilizados por quaisquer danos ou 
prejuízos que possam, eventualmente, ocorrer…

Este roteiro não dispensa a elaboração,
por cada ‘Patrão’, 

de um Plano de Viagem para o seu veleiro!!! 


