NOTICE OF RACE

NOTICE OF RACE

1. Organization
It will be organized by the Monte Real Club de Yates de Bayona and Angra Iate Clube with the
authorization of the Royal Spanish Sailing Federation and the Portuguese Sailing Federation,
and also the Camara municipal of Angra do Heroismo, Portos dos Açores and Regional
Secretary of Tourism and Transport.

2. Participating Classes
In general, monohulls with a minimum of 30 feet in length and Class Mini 6.50
The first ones will be divided into:
• Boats with full crew
• Double-handed b
Participants must comply with the eligibility conditions of World Sailing.
In any case, there must be a minimum of 5 boats correctly registered in it to create a class.

3. Measurement Systems and Compensation
Cruise boats will be classified in ORC and IRC at the same time, so each boat will appear in two
different classifications, while the Mini 6.50 boats will do it in real time.

4. Dates, races and time limits
LEG 1
 Start 1st Leg: Baiona - Angra do Heroismo (Terceira Island, Azores).
865 miles aprox. Sunday 3 of July 2016
From Baiona Bay (Pontevedra- Spain), with free moorings in the marina of the
Monte Real Club de Yates de Bayona 7 days before departure.
 Arrival 1st Leg: Angra do Heroismo (Terceira Island, Azores)
The arrival will be in the marina of Angra do Heroismo (Terceira Island, Azores)
with free moorings until the departure of the 2nd leg.

LEG 2
 Start of 2nd Leg: Angra do Heroismo (Terceira Island, Azores) – Baiona.
865 miles aprox. Thursday 14 of July 2016
From Angra do Heroismo (Terceira Island, Azores).
 Arrival 2nd Leg : Baiona
The arrival will be in Baiona Bay (Pontevedra - Spain) at Monte Real Club de
Yates de Bayona with free moorings until 24th of July.



Time limit for each leg

The time limit set for each leg is 9 days and 8 hours (224 hours).

5. Rules
The BAIONA - ANGRA Atlantic Race will be governed by:
a) World Sailing 2013-2016 rules.
b ) ORC Measurement rules.
c ) IRC Measurement rules.
d ) The 6.5 Mini Class rules.
e ) Regulation of Preventing Collisions at Sea.
f ) The rules that each country requires for this navigation area.
g ) The security regulations of World Sailing Special Regulations, Category 2 (Reduced).
h ) Spanish RD 62/2008 of 25 January 2008.
i ) The notice of race and sailing instructions when they are published.
They will be required, according to WS Offshore Special Regulations (Point 7), ISAF/World
Sailing Approved Training Courses and Trainee Certification.

6. Advertising
6.1 Race participants may display advertising in accordance with Rule 20 of WS.
6.2 According to World Sailing Regulation 20.3. d (i) may require participants to display
advertising.

7. Inscriptions
Inscriptions can be made until the 3rd of June, 2016 (one month before the start). The
maximum number of boats admitted is 40.
The price of the entry fee, which includes boat tracking system and satellite phone with
(limited) calls is:
Crews (more than two crew)
 One leg: 625 €*
 Two legs: 1.000 €*

Doublehanded and Monotype Mini 6,50
 One leg: 500 €*
 Two legs: 800 €*
* If a vessel already has a satellite phone (required), the entry fee will be reduced to 350 €
(fixed value, regardless of the number of legs).
* Inscriptions made and paid until April 30 (included) will have a 25% discount, after
deducting the rental value of the phone.
Any vessel reserves the right to participate when the entry fees payment was made (or an
amount of 500 € if the inscription fee is lower).
Monte Real Club de Yates de Bayona
Recinto del Parador s/n
36300 Baiona
Tel. + 34 986 385.000
Fax. + 34 986 355.061
secretaria@mrcyb.com

The payment of inscription fees or deposit will be in cash or bank transfer to Monte Real Club
de Yates bank account:
2080-0559-23-3040003658
SWIFT: CAGLEMXXX IBAN: ES92
Inscriptions must contain the following documentation:
a) Insurance police, covering civil liability (damages against third persons and materials)
or increased liability coverage and damages against third parties (minimum amount of
601,012.00€), third party damage and accident crew, according to law of each
country.
b) In case of displaying advertising, national authority authorization for that display
advertising.
c) Crews list with passport number or ID and contact phone number on land and at sea,
indicating the number of the first and second person responsible on board.
d) Liferaft inspection certificate.
e) Phone number on board.
f) Radio beacon approval certificate.
g) Photocopy of certificate of navigability.
h) Declaration signed by the skipper stating that crew and vessel comply with law.
i) Photocopy of ORC Measurement Certificate (International or Club) and / or IRC. If you
do not have one of the two, the organization will help you to obtain it.
j) Certificate of Training Courses and Trainee Certification according to WS Offshore
Special Regulations (Point 7), ISAF/World Sailing Approved.

8. Positioning
8.1 Boats will use a satellite positioning system which will be provided by the
organization.

9. Score
9.1 It will be applicable Appendix A described in rule 4.1 of the RRS. There will be no
discards.

10. Ratings
10.1 In ORC it will be applied the Ocean PCS compensation system.
10.2 In IRC it will be applied time over distance.

11. Awards
The awards list will be published in the Official Notice Board and on the web page before the
start. The following prizes will be awarded:









Winner of each leg in real time
o (Crossing record Baiona - Angra do Heroísmo)
o (Crossing record Angra do Heroismo – Baiona)
Top rated in each leg in ORC crews
Top rated in each leg in double-handed ORC
Top rated in each leg in IRC crews
Top rated in each leg in double-handed IRC
Top rated in class Mini 6.5
Winners in general classification in each class Baiona - Angra - Baiona

12.Inspections and measurement
12.1 It will be allowed to bring on board as many sails as the more permissive
measurement certificate (ORC or IRC).
12.2 Safety inspections will be made before the start of each leg. They will be checked
the elements described in the safety inspection list and they can be independent and not
exclusive of what law requires for this type of navigation.
12.3 Vessels will be available to the organization at least 48 hours, before each start,
for safety inspection.
12.4 Engines could be sealed.
12.5 Revisions and measurements of participating vessels can be made at any time
during the event.

13. Responsability
All participants in the Baiona Angra Atlantic Race will do it under their own responsibility and
risk.
The organization or any institution involved in the organization of the event disclaim
responsibility for loss, damage, injury or inconvenience that might happen to people or things,
both on land and at sea, during their participation.
DECISION TO RACE
The responsibility for a boat’s decision to participate in a race or to continue racing is hers
alone.

14. Acts *





Reception for participants at the Monte Real Club de Yates on Saturday 2nd of July.
Reception for participants in Angra do Heroismo on July 9.
Farewell dinner and first leg prizegiving ceremomy on Wednesday 13th July in Angra
do Heroismo.
Reception and final prizegiving ceremony at the Monte Real Club de Yates de Bayona
on Saturday 23rd of July.

*The ANNEX I includes the preliminary tourist program in Terceira.

15. Provisional disposition
This notice of race can be modified with the approval of the Royal Spanish Sailing Federation.

PROGRAMA SOCIAL Y TURISTICO EN ILHA TERCEIRA (Versão preliminar)

DIA 1- 10 de julho
(VOLTA À ILHA)

Pelas 10h30, saída da cidade de Angra do Heroísmo (em local a definir) em direção ao
Monte Brasil, seguindo para o lado Este da Ilha, passando pelas freguesias da
Ribeirinha, Serretinha e Porto Judeu, onde haverá oportunidade de ver a Baía da Salga
e Porto Martins, com visita à zona balnear.

Segue-se depois para a cidade da Praia da Vitória onde se fará uma pequena
caminhada a pé, visitando a Matriz da Praia da Vitória.

A viagem continua até ao miradouro da Serra do Facho, onde será possível disfrutar a
magnífica vista para a cidade da Praia da Vitória, seguindo-se para a serra do Cume
com uma bela paisagem sobre a “manta de retalhos”.

ALMOÇO

O almoço será num restaurante típico na freguesia de S. Sebastião, onde será servida
uma refeição com comida regional.

Depois do almoço, visita à Igreja mais antiga da Ilha, seguindo pelo interior em direção
à freguesia dos Biscoitos, com uma visita ao Museu do Vinho e às piscinas naturais com
possibilidade de banhos de mar.

Continuando pelo lado norte da Ilha, de regresso a Angra do Heroísmo, passar-se-á
pela Lagoa do Negro e Lagoa das Patas, em direção à freguesia das Cinco Ribeiras, na
qual será efetuada uma visita à Fábrica de Queijo das Cinco Ribeiras.

Antes de chegar a Angra do Heroísmo, poderá ser feita uma paragem na Casa de
Bordados Local.

Fim do passeio

DIA 2- 11 de julho
(VISITA AO CENTRO HISTÓRICO DE ANGRA E PASSEIO PELA NATUREZA)

Pelas 10h30, saída da cidade de Angra do Heroísmo (em local a definir), que se
encontra, desde 1983 classificada como Património Mundial pela UNESCO, para visita
dos seguintes locais:



PAÇOS DO CONCELHO

A sua implantação, na praça principal e mais central da cidade, contribuiu para que
este tenha sido o mais importante edifício civil da cidade, aí tendo-se mantido ao
longo de mais de 450 anos.
É considerado o mais belo palácio municipal dos Açores, nas suas salas encontram-se
peças de inestimável valor histórico e patrimonial, sendo dos poucos edifícios
camarários construído de raiz para a função que ocupa.
A Praça Velha, onde se situam os Paços do Concelho constitui o centro da cidade por
excelência, o núcleo a partir do qual se desenvolveram as principais artérias da malha
urbana. Ao longo da sua história conheceu diferentes funções: mercado de galinhas e
gado aos domingos, palco de corridas de toiros, palco de enforcamentos durante as
lutas entre liberais e absolutistas.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.



ANTIGO CONVENTO E IGREJA DE S. FRANCISCO (visita ao exterior do edifício)

Funciona como museu e o seu espólio é vasto e diversificado, abrangendo a história
regional e as suas relações com o mundo. Destacam-se as suas coleções de etnografia,
armaria e militaria, pintura, escultura, mobiliário, traje, transporte, cerâmica,
instrumentos musicais. No tocante a Artes Plásticas contemporâneas, destaca-se a
coleção António Dacosta, artista natural de Angra do Heroísmo, reconhecido
internacionalmente.
Este museu retrata a história da cidade e da ilha e dispõe, também, de uma
impressionante colecção de armas, mapas, quadros e esculturas.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.



OBELISCO DO ALTO DA MEMÓRIA

Localiza-se no cimo do Jardim Duque da Terceira, no centro histórico da cidade. Foi
erigido no século XIX em honra de D. Pedro IV. De evidente simbologia maçónica, teve
a sua pedra fundamental lançada a 3 de Março de 1845, estando concluído em 1856.

Do seu miradouro tem-se uma panorâmica sobre a cidade, avistando-se também o
Forte de São Sebastião, a Fortaleza de São João Baptista bem como o Monte Brasil.

 JARDIM DUQUE DA TERCEIRA
É o jardim municipal e considerado um dos mais belos jardins clássicos do arquipélago, Está
implantado no terreno outrora ocupado pela cerca do antigo Convento de São Francisco, onde
atualmente se encontra o Museu de Angra do Heroísmo, elevando-se em patamares ligados
por um declive - com caminhos desenhados com pedras de basalto -, até ao Alto da Memória.
Quase um autêntico jardim botânico, destaca-se pela variedade da sua flora, que compreende
uma coleção de plantas exóticas reunida desde a época dos Descobrimentos, combinando
espécies tropicais e subtropicais com outras de regiões temperadas.

 PALÁCIO DOS CAPITÃES GENERAIS
Trata-se de um conjunto edificado de apreciáveis dimensões onde primitivamente esteve
instalado o Colégio da Companhia de Jesus que, em 1595, foi crismado com o nome de
"Colégio da Ascensão".
Enquanto a Fortaleza de São João Baptista personificou o poder militar, o Palácio dos CapitãesGenerais personificou o poder civil no arquipélago. Ao longo de sua história, com mais de

quatro séculos, serviu como sede do primeiro governo unificado do arquipélago como Palácio
Real, como sede do Governo Militar dos Açores, e como sede da Presidência do Governo dos
Açores e local de reunião do Conselho do Governo da Ilha Terceira. É hoje uma das sedes da
Presidência do Governo Regional.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.

Paragem para um café e para um doce típico na pastelaria “O Forno”.



TEATRO ANGRENSE

No local onde hoje se ergue o teatro existiu, em 1599, um edifício que servia de armazém a
mercadorias importadas. Ali, num caixote de fazendas oriundas da Índia, iniciou-se o foco da
epidemia de peste que assolou a cidade naquele ano, fazendo inúmeras vítimas entre a
população. Por esse facto, a Câmara Municipal determinou incendiar o edifício, que
permaneceu em ruínas até 1862, ano em que um grupo de acionistas se constituiu para
construir um teatro.
As instalações do teatro ao longo dos anos mostraram-se pequenas e desconfortáveis, com
uma arquitetura pobre diante do meio cultural da cidade, que se expandia no início do século

XX. Assim, em 1919 iniciaram-se obras de remodelação e ampliação das suas instalações,
tendo o mesmo sido inaugurado em março de 1926. O edifício resistiu ao sismo de 1980 e, em
1990, na posse da Câmara Municipal, passou por uma campanha de remodelação.

Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.



CONVENTO DE S. GONÇALO

O Convento é considerado o maior e mais antigo convento da cidade e o maior do
arquipélago, tendo chegado a abrigar mais de cem religiosas. Constituiu-se em
reputado centro de educação e de belas-artes, chegando a reunir duas centenas de
educandas, que aqui tinham aulas de música, canto, desenho, pintura e humanidades.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.



IGREJA DA SÉ

A Igreja do Santíssimo Salvador da Sé, ou simplesmente a Sé Catedral, remonta a uma
primitiva igreja paroquial, iniciada por Álvaro Martins Homem em 1461. Sob a
invocação de São Salvador, deve ter sido concluída em 1496, data da nomeação do seu
primeiro vigário. Teve de ser reconstruída após o sismo de 1980 e de um incêndio
poucos anos depois.

Encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público.

 PALÁCIO BETTENCOURT (visita ao exterior do edifício)
Trata-se de uma antiga edificação solarenga de fins do século XVII e inícios do XVIII.
Atualmente alberga a Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo (com mais de meio
milhão de diferentes títulos e cerca de dois milhões de manuscritos) e o Depósito Legal dos
Açores, onde é conservado um exemplar de qualquer publicação editada em Portugal.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.



IGREJA DA MISERICÓRDIA

Está implantada no local onde foi fundado o primeiro hospital do arquipélago, por
compromisso da Confraria do Santo Espírito, datado de 15 de Março de 1492. O atual
templo data do século XVIII.
Encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público.

ALMOÇO
O almoço será no restaurante local Adega Lusitânia onde será servida uma refeição
típica.

TRILHO DOS MISTÉRIOS NEGROS
Depois do almoço, por volta das 15h00, será efetuado um passeio pela natureza, o
“Trilho dos Mistérios Negros”, no interior da ilha, o qual terá início nas imediações da
Lagoa do Negro e da Gruta do Natal, passando por alguma mata, pastagens e pelo Pico
Gaspar.
Trata-se de um trilho circular, numa extensão de 5Km, em perfeito contato com a
paisagem e vegetação endémica da Ilha Terceira, e o qual terá a duração de 2h30m.

Fim do passeio

DIA 3- 12 de julho
(TENTADEIRO E TOURADA À CORDA)
Pelas 10h30, saída da cidade de Angra do Heroísmo (em local a definir), em direção às
Furnas do Enxofre e ao Tentadeiro no interior da ilha.
Assistir-se-á a uma festa campestre e almoço que será um churrasco em local próximo
do tentadeiro.
Depois do almoço far-se-á uma visita à Gruta do Natal e ao Algar do Carvão.
Depois disso rumar-se-á até uma das freguesias da ilha para assistir a uma tourada à
corda.

Fim do passeio

(O programa poderá sofrer algumas alterações de acordo com os condicionalismos da data de chegada,
do tempo e de outros que possam surgir).

DIA 4- 13 de julho
(DIA LIVRE)
SUGESTÕES


Sugere-se a visita ao Museu de Angra do Heroísmo com um espólio vasto e

diversificado, abrangendo a história regional e as suas relações com o mundo. Destacam-se as
suas coleções de etnografia, armaria e militaria, pintura, escultura, mobiliário, traje,
transporte, cerâmica, instrumentos musicais. No tocante a Artes Plásticas contemporâneas,
destaca-se a coleção António Dacosta, artista natural de Angra do Heroísmo, reconhecido
internacionalmente.

Este museu retrata a história da cidade e da ilha e dispõe, também, de uma
impressionante coleção de armas, mapas, quadros e esculturas.



Sugere-se a visita ao Castelo de S. João Baptista e ao Forte de S. Sebastião:

O Castelo de S. João Baptista foi mandado construir por Filipe I sobre o istmo do
Monte Brasil e constitui a maior fortaleza erigida em Portugal durante o domínio
espanhol. Este castelo foi construído durante a Ocupação Espanhola, entre 1580 e
1640, com o propósito de servir como armeiro e tesouraria, sendo, atualmente, ainda
usado pelas forças armadas portuguesas.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.

O Forte de S. Sebastião foi edificado no reinado de D. Sebastião (século XVI) e localizase no porto de Pipas. Construído numa pequena colina, em pleno centro histórico da
cidade, foi a primeira grande fortificação marítima na cidade.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público.

 Sugere-se a observação de cetáceos, através das várias empresas da especialidade
sediadas no Concelho:

 Sugere-se uma caminhada no Monte Brasil, um dos melhores locais da cidade de
Angra para passear a pé no campo e apreciar as lindas paisagens de Angra do Heroísmo:

 Sugerem-se os banhos de mar nas várias zonas balneares ao longo de toda a ilha,
como por exemplo, a Prainha, a Silveira ou as praias da Praia da Vitória:

(Algumas das atividades previstas nos programas poderão comportar custos para os participantes)

As tradições, as festas, as pessoas, as serras, o verde, o peixe, o
mar e uma cidade Património Mundial são razões mais do que
suficientes para uma visita inesquecível à

Ilha Terceira

