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O sucesso da primeira edição da Regata Odiana em 2017, que 
contou com mais de 32 desportistas e mais de 300 visitantes, 
fizeram deste evento uma referência desportiva, no que respeita à 
prática da modalidade de remo.  

Face ao potencial deste evento, o Grupo União Safarense elevou a 
fasquia em 2018, apresentando um programa de 3 dias de 
actividades, a pensar não só nos desportistas mas também nos 
familiares e amigos que os acompanham.  

A Regata Odiana 2018 irá também abrir portas ao Desporto 
Escolar e assumir-se-á como uma plataforma de comunicação dos 
territórios envolventes. 
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> Criação de um novo segmento de público na modalidade de 
remo e desportos fluviais no Alentejo; 

> Captação de atletas nacionais e internacionais para a prática do 
remo no território, sendo a modalidade mais representada em 
competições olimpicas; 

> Desenvolvimento de identidade do território a partir do 
desporto e dos recursos hídricos; 

> Captação de investimentos para o território no âmbito dos 
recursos hídricos e setores atinentes; 

> Captação de turistas nacionais e internacionais para o território 
do Alentejo; 

> Validação de uma regata única nas suas características. 
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Sexta, 26 de outubro 
10h00 > Prova de Remo Indoor (Desporto Escolar)* 
14h00 > Abertura de Check-in Regata Odiana 2018 

> Abertura de pista para reconhecimento 
21h00 > Welcome Drink 

Sábado, 27 de outubro 
07h00 > Abertura de Check-in Regata Odiana 2018 

> Abertura de pista para reconhecimento 
10h00 > Primeiras remadas 
15h00 > Conferência (Câmara Municipal de Moura, Câmara Municipal de 
Vidigueira, Câmara Municipal de Serpa, Turismo Alentejo, Fundo 
Ambiental, Federação Portuguesa de Remo, NELO, Spor Lisboa e Benfica, 
Treinador Hélio Lucas* 
20h00 > Gala Odiana 

Domingo, 28 de outubro 
09h00 > Regata ODIANA 2018 
14h00 > Almoço de convívio 
16h00 > Entrega de prémios 

*A confirmar

REGATA 
ODIANA 

PROGRAMA



PERCURSO 
ODIANA 

2018
Percurso da prova 16 km
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> Captação de novos atletas nacionais e internacionais para o 
desporto de remo;

> Afirmação do país como destino de provas de fundo;

> Desenvolvimento de um evento integrado com a identidade do 
território receptor;

> Desenvolvimento de identidade da região do Alentejo a partir dos 
recursos hídricos e dos desportos náuticos e consequente 
reposicionamento estratégico do território;

> Divulgação do plano hidrográfico da barragem do Pedrógão para a 
modalidade de remo;

> Captação e fixação de novos investimentos na região do Alentejo 
na área dos recursos hídricos e dos desportos náuticos; 

> Estímulo à criação de postos náuticos na região-alvo, para a 
prática da modalidade;

> Desenvolvimento sustentável e equilibrado dos setores atinentes, 
tendo em vista a percepção das provas de remo como espectáculo 
desportivo.
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