
 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRUZEIROS 

 

Cruzeiro a Valada 

 

2, 3, 4 e 5 de Abril 

 

A Associação Nacional de Cruzeiros vai organizar, durante as férias da Páscoa, 

mais uma subida do Tejo até VALADA, pelo que se convidam os associados e 

amigos a integrarem este cruzeiro. Esperamos proporcionar a todos os 

participantes momentos agradáveis e, assim, contribuir para um convívio são entre 

as gentes do mar. 

 

A ANC faz as seguintes recomendações para que mais uma vez o Cruzeiro a 

Valada corra na normalidade: 

 

Os interessados em participar neste evento devem inscrever-se, indicar o número 

de tripulantes e em que dia irão integrar o Cruzeiro. As inscrições podem ser feitas 

directamente na sede, por telefone (213 958 910), por fax (213 955 117) ou por E-

mail (cruzeiros@ancruzeiros.pt). 

 

 Fazer uma leitura atenta do Roteiro do Tejo, publicado pelo n/companheiro 

Dr.José Gomes. 

 

 Os participantes deverão sair em grupo, manter o rádio em escuta no Canal 72 e 

terem em atenção a hora das marés, a diferença das marés entre Lisboa e Valada e 

a altura das marés no período em que decorre o Cruzeiro). 

 

Para a subida do Tejo podem organizar-se dois grupos, um para os que queiram 

sair na Quinta-feira dia 2 e outro na Sexta-feira dia 3. 

 

No dia 2 a largada será às 10h00, frente à Doca de Alcântara (Espanhol), estando  

prevista a chegada a VALADA pelas 16h00, a uma velocidade média de 5 nós mais 

a velocidade da corrente.  

 

No dia 3 aconselha-se a largada às 11h00. com chegada prevista para as 17h00 

As embarcações não devem entrar em Valada à noite.  

 

 A saída de Valada será no Domingo dia 5 pelas 7h00 da manhã 

 

Pelo mesmo motivo no Domingo dia 5 aconselhamos o encostar a Alhandra ou  

V.F.Xira almoçarem e partirem para Lisboa pelas 15h00+-. 

 

Para informações adicionais sobre as Marés deverão consultar o site do Instituto  

Hidrográfico. 

 

 

Informações Importantes: 

  

mailto:cruzeiros@ancruzeiros.pt


Após contacto com o Presidente da Junta de Freguesia de Valada informou-nos 

que o pontão foi reparado no início do inverno e que se encontra em perfeitas 

condições. Referiu também a existência das habituais redes de meixão no Tejo.  

 

Segundo informações colhidas em Alhandra a passagem da bóia nº 1 também 

apresenta alguns problemas, deverão respeitar rigorosamente o alinhamento entre 

bóias e passar com meia maré. 

 

Quem não quiser cozinhar a bordo tem o recentemente renovado Restaurante 

Campitejo assim como o Marioral Zé. Tendo em atenção que por vezes é preciso 

encomendar. 

  

Recomendamos também o Restaurante Escaropim com marcação por telefone 263 

107 332 

  

José Oliveira  

Vogal Cruzeiros-935525511 

 


