
Caros Associados 
Vem a direção da ANC desafiar todos os Associados que possam participar a estarem presentes com as suas 
embarcações na despedida da frota, no dia 3 de abril, no rio Tejo, onde será dado o Tiro de Partida da Expedição 
Lusitânia pelo Ex.mo Sr. Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. 

Para o desfile Aeronaval e partida da Expedição Lusitânia, vimos desta forma dar algumas informações 
indispensáveis para que tudo ocorra da melhor forma possível. 

A concentração das embarcações acompanhantes será feita entre a ponte e a doca de Belém, o mais encostadas 
possível à margem norte de forma a não atrapalhar a passagem do desfile militar, que passará às 11h35 frente à 
tribuna instalada entre o Cais da Princesa e a Torre de Belém. 

Após a passagem dos 6 navios da Armada (NRP Corte-real, ESPS Reina Sofia, NRP António Enes, NRP Viana do 
Castelo, NRP Hidra e NRP Andrómeda) e dos aviões da Força Aérea (5 formações) desfilará a Frota da Expedição 
Lusitânia, alinhados 2 a 2, encabeçada pelo NRP Zarco e fechada pela NRP Polar. A passagem frente à tribuna deverá 
ocorrer por volta das 12H10 para que o Sr. Presidente da República dê o tiro de largada. 

De seguida desfilará a caravela Vera Cruz, que encabeçará a passagem de todos os barcos acompanhantes da ANC e 
da Marinha do Tejo. 

Esta formação é importante ser mantida durante o curto trajeto entre o Cais da Princesa e a Torre de Belém, para 
passagem frente à tribuna, podendo a frota, após a passagem da Torre de Belém juntar-se às embarcações da 
Expedição Lusitânia para saudar e despedir. 

Também vai participar no desfile um Hidroavião, que será rebocado ou que estará fundeado frente à tribuna, 
dependendo das condições meteorológicas, pelo que todas as embarcações deverão manobrar de forma safa 
passando a sul do mesmo. 

O Canal de comunicação para a frota será: 

 Canal de segurança: VHF Ch #13 

Coordenação do Desfile: VHF Ch#8  

As embarcações participantes deverão fazer escuta nos dois canais. 

 

 


