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Passeio no Rio Sado a bordo do

Hiate de Setúbal - 20 Julho, Sábado

Organização: Secção Local de Setúbal

Informações:
Data Limite inscrição: 18 julho 2019   (inscrições limitadas a 37 participantes)
Indicação Nome, Nº Telemóvel , BI,  e e-mail
Equipamento Sugerido - protetor solar, calçado confortável, fato de banho

Preçário: Sócio Clube PT – 17€ ; Não Sócio – 27€ ; Crianças até aos 12 anos - 8€

Inscrições em Clube PT -  213194750  zcs@clubept.pt

O Hiate de Setúbal, surge em Portugal no início do século XVII. Navio de carga
dotado de uma nova geometria de mastros e velas pode dizer-se que é fruto da
relações comerciais entre os países de Portugal e Holanda.
O Sal de Setúbal, dotado da particularidade única de branquear o peixe em
processo de salga, era um produto muito procurado pelos países do norte da
Europa. O seu papel é pois fundamental no aparecimento do Hiate de Setúbal
nas costas portuguesas. Esta embarcação manteve-se a navegar, servindo os
40 portos fluviais do Rio Sado, até 1970.
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Programa:
09h45 – Concentração junto da Marina Setúbal (Cais dos Ferry-Boats)

Coordenadas: Lat.: 38°31'15.10"N ; Long.: 8°53'15.56"W
10h00 - Saída do Hiate de Setúbal
13h00 – Almoço a bordo
17h00 – Regresso ao porto da Marina


