
Centro Náutico (Plano água fechado) 
Esplanada D.Carlos I 

1990-195 Lisboa 

 

Contactos 
Telf.: + 351 218 949 066 | 218 961 307 (308) 

(309) 
Fax:+ 351 218 949 067 

info@marinaparquedasnacoes.pt  
www.marinaparquedasnacoes.pt 

Prática Autónoma 

 

Marina Parque das Nações (Open River) 
Edíficio da Capitania 

Passeio Neptuno 
1990-193 Lisboa 

LOCALIZAÇÃO 

 Aluguer de Caiaques 

Embarque nesta  

Aventura 

 Principais Riscos 

Ter em atenção aos riscos que poderão ocorrer 

caso não seja respeitado as normas acima expos-

tas: 

 Exaustão  

 Hipotermia; 

 Desidratação;  

 Queimadura do sol; 

 Variação de Correntes do rio  
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Como chegar 
Marina Parque das Nações 

     781—  Paragem Gás de Portugal 

728—  Parque das Nações Sul 

Viva a Natureza  

Como chegar 
Centro Náutico 

5, 25, 28, 44, 708, 750, 759, 782, 794 

Metro Linha Vermelha— Oriente 

da melhor forma 
 

RNAAT Nº 47/ 2013 



É possível o aluguer de caiaques nos seguintes 

moldes e consoante aptidão do participante. 

 

Sem Experiência 

Recomenda-se uma primeira prática no Centro 

Náutico (plano de água fechado) 

Domingos das 10h às 12h 

Presença de monitor 

Maiores de 10 anos ou acompanhados de um 

adulto 

Sob marcação prévia 

 

Básico 

Aconselha-se o uso da Bacia Norte  

Mínimo de 2 participantes 

 

Intermédio 

Saída acompanhada de participante experiente 

ou integrado no grupo KCT (Domingos de 

manhã) 

 

Independente 

Recomenda-se a saída com o mínimo de 2 pax 

ou aos Domingos com o grupo KCT 

 

*KCT—Efetuam saídas todos os Domingos, salvo raras 

exceções ( condições meteorológicas adversas) 

Consciência das condições meteorológicas e 

estado da maré ( tabela de marés disponível na 

receção da marina) e correntes; 

Ter atenção à entrada e saída de embarcações 

dentro e fora da marina, em especial junto à 

comporta; 

Uso de colete durante toda a atividade; 

Recomenda-se o uso de roupa de material térmi-

co, justa ao corpo, que permita a transpiração e 

mantenha uma boa temperatura corporal; 

Levar água, barritas energéticas, canivete , tele-

móvel ou rádio e apito ( sacos de estanque apro-

priados para este fim); 

Voltar antes de anoitecer e comunicar sempre à 

receção da marina da sua saída; 

Respeitar as áreas envolventes e o material for-

necido; 

 Deverá deixar o seu cartão de cidadão na rece-

ção da marina, sendo devolvido no final da ativi-

dade; 

 

 

Condições Recomendações MPN 

Sob marcação prévia para os contactos: 

info@marinaparquedasnacoes.pt | 218 949 066 | 

219 961 307 (308) (309); 

A admissão na atividade fica condicionada ao pró-

prio, assumindo a inexistência de quaisquer contra-

partidas para a prática de atividade física, assim 

como o preenchimento e entrega de todos os 

documentos exigidos. 

A prova de aptidão (apresentação de documenta-

ção federativa ou saída com grupo KCT) são obriga-

tórias antes de se iniciar na modalidade de forma 

autónoma; 

O regulamento e normas de segurança deverão ser 

devidamente lidas e compreendidos antes de sair 

para rio;  

Idade mínima 10 anos ( consoante termo de res-

ponsabilidade assinado pelo encarregado de educa-

ção); 

Mínimo de 2 pessoas e máximo de 6 para a prática 

de open river 

 

Centro Náutico  

 Domingos das 10h00 às 12h00: 

 Batismo: 7,50€ pessoa ( caiaque duplo) 

 Mensalidade: 25€ ( inscrição 25€); 

 

 Aluguer na Marina Parque das Nações: 

 Open River (1h): 10€ 

 Open River(2h) : 15€/pax 

 Open River (4h): 30€ / pax 

Aluguer de Caiaques 

Prática Autónoma 


