NOTA DE IMPRENSA
Para receber a II “Lisbon Classic
Regatta” Porto de Lisboa investe
mais de 140 mil euros em
infraestruturas de apoio ao remo

A Administração do Porto de Lisboa acaba de investir 141,5 mil euros no apoio à
prática do remo no Estuário do Tejo. Uma fatia de 101,5 mil euros destina-se à
remodelação das estruturas da Doca de Santo Amaro. O restante montante – ou
seja 40 mil euros – foi atribuído à Associação Naval de Lisboa (ANL)e ambas as
iniciativas enquadram-se na preparação da segunda edição da “Lisboa Classic
Regatta” em remo, que terá lugar nos próximos dias 7 e 8 de Outubro na pista da
Junqueira (Belém-Alcântara), em pleno Rio Tejo.
A intervenção na Doca de Santo Amaro consiste na instalação de um cais flutuante
composto por pontões modulares de betão, com dimensões totais de 40X3,90 e 18
cm de bordo livre e execução dos respectivos trabalhos de adaptação da rampa e
tirantes. Por sua vez, a ANL vai utilizar o montante subsidiado na organização da
regata, nomeadamente na recepção dos convidados e divulgação do evento.
Depois da edição de estreia ter, no ano passado, contado com a participação de
algumas das melhores formações europeias de remo, a fasquia foi subida na
“Lisbon Classic Regatta”: são esperadas as presenças inéditas no nosso país de
formações do Brasil, EUA, Austrália e Canadá. Estas equipas serão acompanhadas
por congéneres de Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Reino Unido, Itália,
Polónia e Dinamarca.
O regresso às águas do Tejo da mítica selecção da Universidade de Cambridge será
também um forte argumento para todos os amantes dos desportos náuticos.
A “Lisboa Classic Regatta” está incluída no programa de comemorações do 150.º
aniversário da Associação Naval de Lisboa e pretende colocar a capital no mapa dos
grandes eventos náuticos internacionais. Cerca de 300 atletas vão animar a zona
ribeirinha entre Belém e as Docas de Alcântara, um campo de regatas centenário
que renasce assim ao mais alto nível.
No sábado, 7 de Outubro, decorrem as eliminatórias e um Jantar de Gala, ficando
para Domingo as finais de Yolle de 4 masculino, Yolette de 4 Feminino e Yolle de 8
Masculino.

