
 

 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Está aberto o prazo de inscrição para participar na 
Regata Atlântica Baiona Angra 

 
· O Monte Real Club de Yates e o Angra Iate Clube organizam esta regata 
oceânica que terá início em Baiona no próximo dia 3 de julho 
 
· As mais de 1700 milhas de percurso com duas etapas de competição 
podem ser disputadas por um número máximo de 40 barcos 
 
· Para além do programa desportivo, a Regata Atlântica Baiona Angra inclui 
um amplo programa social e turístico para os participantes 
 
 

Angra do Heroísmo, 19 de janeiro de 2016 – O Monte Real Club de Yates e o  Angra 

Iate Clube acabam de abrir o prazo de inscrição para participar na Regata Atlântica 

Baiona Angra, a regata oceânica que partirá no próximo verão da cidade litoral galega 

com destino à ilha Terceira nos Açores. A competição incluirá duas etapas, uma de 

vinda e outra de regresso, que se pontuarão em separado para atribuição dos 

respetivos prémios, e cujas classificações serão somadas para determinar o grande 

vencedor final da prova.  

 

A primeira etapa sairá no dia 3 de julho de Baiona com destino a Angra do Heroísmo, 

uma cidade com cerca de 35.000 habitantes, situada na ilha Terceira, no arquipélago 

dos Açores. Os barcos participantes deverão percorrer as 865 milhas que, 

aproximadamente, separam as duas cidades, devendo fazê-lo num tempo máximo de 

9 dias e 8 horas. Aquando da chegada a Angra do Heroísmo, as embarcações dispõem 

de amarrações gratuitas na marina de Angra e as suas tripulações poderão participar 

em diversos eventos sociais e visitas guiadas que se programarão aquando da sua 

chegada à ilha. Será feita uma entrega de prémios para os melhores barcos da etapa e 

para o vencedor, em tempo real da etapa. Será no dia 13 de julho nas instalações do 

Angra Iate Clube. 

 

Na quinta-feira, dia 14 de julho, será dada a largada para a segunda etapa da 

competição, com um percurso inverso, de regresso a Baiona. De novo, mais de 800 

milhas para serem navegadas num tempo limite de 224 horas. Uma vez chegados à 

Galiza, será feita uma entrega de prémios nas instalações do Monte Real Club de 

Yates, no dia 23 de julho. Serão premiados os melhores barcos da etapa e da regata 

 



 

 

 

 

completa para cada uma das categorias. Para além disso serão ainda entregues 

prémios para o vencedor em tempo real da etapa e para o vencedor em tempo real da 

regata. 

 

O prazo de inscrição para participar na Regata Atlântica Baiona Angra estará aberto até 

ao próximo dia 3 de junho, um mês antes da largada da regata e haverá descontos 

para as tripulações que façam a sua inscrição antes do dia 30 de março. 

  

Dadas as características da prova, a regata estará limitada a um máximo de 40 barcos 

participantes que deverão ter um mínimo de 30 pés de comprimento ou serem da 

Classe Mini 6.50. Poderá haver tripulações completas ou tripulações reduzidas, com 

dois tripulantes a bordo. 

  

A Regata Atlântica Baiona Angra é organizada pelo Monte Real Club de Yates e pelo 

Angra Iate Clube, e conta com a colaboração da Real Federação Espanhola de Vela e da 

Federação Portuguesa de Vela, assim como da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo, da Portos dos Açores e da Secretaria Regional do Turismo e Transportes. 

 

Os velejadores que pretendam participar na regata poderão inscrever-se ou solicitar 

informações no Angra Iate Clube ou no Monte Real Club de Yates, através do correio 

eletrónico angraiateclube@gmail.com  e/ou secretaria@mrcyb.com ou ainda através 

dos telefones  00351 927 489 951 e/ou  927 986 385 000. 
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O Pré-Anúncio de regata pode ser consultado no sítio do MRCYB e do AIC: 

 

http://mrcyb.es/files/races/preanuncio-baiona-angra-atlantic-race-

fil569d313db1711.pdf 

 

http://angraiateclube.blogspot.pt/2016/01/pre-anuncio-de-regata.html 
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