
Cascais teve a visita da réplica da fragata russa Shtandart, no fim-de-semana do Carnaval. 

Esteve aberta ao público na Marina de Cascais, onde se pode apreciar a reconstituição da 

fragata original construída em 1703, sendo a primeira da frota da Rússia no mar Báltico. 

A nossa visita já foi de última hora. Poucos minutos depois de terminar a reportagem a bordo 

ela largou da Vila Cascalense rumo a outro porto. 

Esta réplica foi construída em 1999 em S. Petersburgo na Rússia, sendo utilizada como base a 

madeira, e é em tudo semelhante à original de 1703, que fora construída sobre a supervisão 

do Czar Pedro o Grande. Ela foi o primeiro navio da Marinha Imperial Russa, mantendo-se em 

serviço até 1727. 

Este é um navio moderno, mas na sua construção foram utilizadas as técnicas navais 

tradicionais. Todos os detalhes do navio foram elaborados com precisão histórica, até o 

próprio mobiliário e elementos decorativos foram cuidadosamente reconstituídos. Quando 

está com as suas velas içadas, e a sua tripulação vestida com o rigor histórico, a fragata 

Shtandard faz relembrar os momentos vividos do século XVIII. 

Esta fragata não é somente uma peça museológica, contudo é um navio que está totalmente 

equipado para navegar com normalidade e segurança. Nos últimos 10 anos navegou cerca de 

55.000 milhas náuticas. Além das suas viagens com jovens a bordo, para os iniciar ao treino de 

vela, está visitável ao público para contar as suas histórias e as da fragata original, eventos de 

empresas, eventos de team-building, e disponível também para almoços e jantares especiais 

num ambiente característico e histórico. 

Os seus programas de viagem são basicamente definidos entre a Primavera e o meio do 

Outono, e participa regularmente em festivais náuticos, regatas no Báltico, Mar do Norte e da 

Noruega. 
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