NAVIGATOR CLUBE SETÚBAL

PLANO DE ACTIVIDADES
PARA O ANO
2017

A felicidade não está em viver, mas em
saber viver. Não vive mais o que mais
vive, mas o que melhor vive.
Mahatma Gandhi

Navigator Clube Setúbal 2017

. INTRODUÇÃO
. DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS
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Caro (a) Sócio (a):

Como vem sendo hábito, a Direcção coloca ao seu dispor o programa de atividades do
Clube, para o ano de 2017.
Procuramos oferecer-lhe um leque de opções, que possam ir ao encontro dos seus gostos.
Gostaríamos no entanto, de lhe deixar aqui e desde já, algumas regras que deverá ter em
mente:

1- Cumprir os prazos das inscrições.
2- Não se aceitam pagamentos efectuados através do salário.
3- Qualquer desistência depois de ultrapassado o prazo de inscrição, será penalizada com o
custo total da actividade na qual estava inscrito.
A Direcção será intransigente no cumprimento destas regras.
A Direcção reserva-se ainda ao direito, por motivos inesperados e fora do seu controlo,
proceder a alterações ao programa agora tornado público, devendo, no entanto,
salvaguardar sempre o interesse dos seus sócios. O Clube não se responsabiliza por
quaisquer danos ou acidentes que decorram da execução do seu programa de actividades.
Caro (a) sócio (a) o conteúdo deste programa é seu.
A Direcção terá cumprido o seu papel se no final do ano, você caro (a) sócio (a) pensando
com os seus botões, concluir “Valeu a pena ser sócio do N.C.S.
”.
N.C.S.”.
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DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS
Para esclarecimento dos novos sócios do N.C.S., transcreve-se os deveres e direitos,
tal como constam nos artigos 4º, 5º e 6º dos Estatutos do Clube.

ARTIGO 4º
São deveres dos sócios:
1- Contribuir com as suas aptidões pessoais para todos os fins de carácter social, cultural e
desportivo.
2- Acatar as decisões dos corpos gerentes, de acordo com os presentes estatutos e
legislação aplicável.
3-Proceder de modo a promover e garantir a eficiência, a disciplina e o prestígio da
actividade comum.
4-Pagar pontualmente a quota aprovada em Assembleia-geral.

ARTIGO 5º
São direitos dos sócios:
1- Propor e discutir em Assembleia-geral as iniciativas, os actos e os factos que interessam
à vida do N.C.S.
2- Eleger e ser eleito para os órgãos sociais.
3- Beneficiar de todas as regalias obtidas através da actividade do clube.

ARTIGO 6º
Os direitos e deveres constantes dos artigos 4º e 5º só se aplicam aos sócios contribuintes.
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São ainda direitos dos sócios, o acesso:
1- À totalidade do programa de actividades do clube, nos termos nele definidos, sendo o
mesmo extensível ao cônjuge e filhos.
2- Nos termos definidos no regulamento de F.A.C. (Fundo de Aquisição em Cooperação).
3- Aos livros das Edições Inapa, com desconto de 40% sobre o preço de venda ao público
Podendo o seu pagamento ser efectuado através do recurso ao F.A.C..
4- Ao Jardim Zoológico de Lisboa, extensível ao cônjuge e filhos, com reembolso de 50%
do custo do bilhete mediante a apresentação do mesmo.
5- Ao Protocolo com a A.C.M.
6- Ao cartão Repsol para o associado ou cônjuge, possibilitando descontos em
Combustíveis mediante a requisição ao Sr. João Reboia, Tel. 32516.
7- Passando à situação de reforma ou pré-reforma, têm os sócios que o entenderem e
mediante o pagamento da quota, possibilidade de continuarem a ser sócios do N.C.S.,
garantindo assim para o sócio, cônjuge e filhos o acesso ás actividades recreativas,
desportivas, culturais, nos termos definidos no Clube.
8- A todos os Protocolos assinados entre o Clube e várias entidades, que podem ser
consultados na página do Clube na Intranet da empresa.

“Viajar! Perder Países!
Ser outro constantemente
Por a alma não ter raízes
De viver de ver somente.”
Fernando Pessoa.
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ACTIVIDADES DESPORTIVAS PARA 2017

Atletismo

Várias provas ao longo do ano

Pesca

3.º Sábado de cada mês

Spinning de Costa

11 de Abril

Jigging Master

04 de Junho

Concurso de Pesca de Alto Mar

12 de Setembro
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29 de Abril

Concentração:

Preçário:
25 € Socio

4:30h - Sede NCS
Saída para local prova:

40 € Ñ Socio

6:00h Inicio da prova “Praia de Troia“
12:00h Fim da prova
Almoço:
13:00h Restaurante
Massa Sapateira
Bebidas; sobremesa e café
Entrega de Lembranças:
14:00h

Consultar
Regulamento
Inscrições:
Jorge Silva
jorge.batista.silva
@thenavigatorcompany.com

935 465 725 / 36214

Data Limite Inscrição:

Inscrições Limitadas 20 pessoas

11 de Abril
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Jigging master

4 junho

05h45 Marina Sesimbra
06h00 Embarcação “Go Fishing”

12h00 Almoço
17h00 Regresso Marina Sesimbra
Inscrições:

Jorge Silva

Preçário:
50 € Socio

90 € Ñ Socio

jorge.batista.silva
@thenavigatorcompany.com

935 465 725 / 36214

Data Limite

Inscrições Limitadas

Inscrição: 23 de Maio

6 ou 12 pessoas

Concurso de Pesca Desportiva
Navigator Clube Setúbal

A todos os interessados, o NCS vai realizar dia 7 de Outubro mais um concurso de
pesca desportiva.
O prazo de inscrição termina no dia 12 de Setembro.
O valor da inscrição é de 25€ para sócios e de 45€ para não sócios.
A isca não será fornecida pela organização.
No final do concurso, haverá um almoço em local a definir.
É necessário levar apenas acessórios de pesca, vontade de pescar e conviver.
O concurso realiza-se em embarcações, e o local de pesca será na pedra de S. Luís ,onde vai ser delimitado o espaço da realização do mesmo.
Cada concorrente deve ser portador da sua licença de pesca.

Inscrições:
Nuno Maneira
939 987 545
Interno 22635
Equipa 3

O local e a hora da concentração serão posteriormente comunicados.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS
e
CULTURAIS 2017
Almoço Convívio Carnaval

26 de Fevereiro

Teatro Revista “Parque à Vista”

18 de Março

Eging de Rio

25 de Março

Passeio BTT

21 de Maio

Canoagem Castelo de Bode

3 de Junho

Experiência de SUP

10 de Junho

Passeio Hipotrip - Lisboa

18 de Junho

Lasertag

1 de Julho

...vamos conhecer o Porto

8 e 9 de Julho

Observação Golfinhos Sado
“ Sunset Wine Party”

15 de Julho

Passeio Quinta da Malafaia

19 e 20 de Agosto

Provas de Karts por Equipas

9 de Setembro

Passeio EVOA

14 de Outubro

Almoço Convívio São Martinho

12 de Novembro

Passeio “Vamos conhecer Alfama”

18 de Novembro

Passeio Fotográfico

Data a definir

Baptismo de Mergulho - Mar

Data a definir

Baptismo de Mergulho - Piscina

Data a definir

Passagem do Ano

31 Dezembro

26 fevereiro 2017
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Almoço convívio Carnaval
Programa da viagem:
Saída de Setúbal ás 7:00 na sede do clube com destino a Alcoentre, (pequeno almoço no restaurante Ponderosa), seguimos
para Porto de Mós (visita), Grutas de Santo António na Pedra
do Altar (visita) . Após visita ire-

Próximas, quer em termos geográficos, quer em
termos naturais das Grutas de Alvados, as Grutas
de Santo António foram mais uma descoberta da
beleza natural e tão característica do PNSAC. As
Grutas de Santo António foram descobertas, ocasionalmente, em 2 de junho de 1955 por dois homens
que trabalhavam perto da Pedra do Altar. A história
conta que, procurando um pássaro que tentavam
apanhar,
os
homens entraram por uma grande fenda aberta num
rochedo, onde aquele se tinha refugiado. Assim se
descobriu a última gruta turística do concelho, que
ocupa uma área aproximada de 6 000 m2. A sua
sala maior mede 80m x 50m e a altura máxima é de
43 metros. Dispondo de uma chaminé natural que
permite ventilar a gruta, a temperatura mantém-se
quase constante, oscilando entre o 16º e os 18º.

mos almoçar, lanchar e como
não podia faltar tarde dançante, è EMENTA DO ALMOÇO E LANCHE
CARNAVAL ninguém leva a mal,
quem quiser pode ir mascarado. Entradas: Pão, Azeitonas, Queijinho curado da região em azeite, Fiambre, Presunto caseiro,
Após a festa (19:00) regresso a Pasteis de bacalhau.
Setúbal.
ALMOÇO:

Sopa: Sopa de legumes
Peixe: Bacalhau á Gralha, Bacalhau á Brás
Carne: Bochechas de porco preto no forno e cozido á portuguesa
Sobremesas: Salada de fruta , Pudim caseiro e Arroz doce
Bebidas: Vinhos tinto e branco da casa, Verde, Sumos e cerveja, aguas
Digestivos: Café , Chá, Bagaceira, Amêndoa amarga, Brandy, Whisky novo

Lanche

Inscrições limitadas

Caldo verde, Fritada com açorda de coentros, Almofadinhas de carne, Rissóis de marisco, Croquetes de carne, Pastéis de bacalhau, Coscorões.

Durante a tarde não estão incluídas bebidas finas como : Brandy, Whisky e Licores.
Comparticipações:
Sócios ——————— -———17,50€

Inscrições abertas até 1010-0202-2017

Crianças até aos 10 —–9,00€

Após encerradas ainda poderá inscrever caso haja
lugares

Não sócios -------————---35,00€

Inscrições só deverão ser para : António Gaspar
Telef. 36135 ou 932761135
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com
O lugar no autocarro é atribuído por ordem de inscrição entregue ao A.Gaspar
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18 março 2017
Almoço convívio com ida á revista
Programa da viagem:

É um espetáculo que respeitando o
conceito tradicional de revista à
portuguesa é inovador em alguns
aspetos. Portanto, pode esperar um
corpo de baile fantástico, uma equipa fantástica de gente nova e gente
menos nova, claro, e sobretudo é
um espetáculo com inovações. A
nível da música, houve uma preocupação de fazer os coros, de colocar
os coros certos na altura certa. É
extremamente musical. As músicas
vão ficar no ouvido”
ouvido

•

Saída de Setúbal ás
8:45 na sede do clube
com destino ao Estoril
(visita), Cascais (visita á
boca do inferno), Cabo

EMENTA DO ALMOÇO
1ª Entrada: Queijo fresco, Rissóis, Croquetes, Azeitonas, pão e Camarão ao natural.

da Roca (visita), após
visita seguimos para o
restaurante Curral dos

2ª Entrada: Cogumelos fritos com molho de natas e camarão.
Sopa: Sopa de legumes.
Carne: Vitela assada no forno com batata assada, arroz e esparregado .
Sobremesas: Fruta ou doce da casa.
Bebidas: Vinho da casa tinto e branco, sumos, água mineral, sumo de laranja, cerveja .
Digestivos: Café, whisky novo e licores.

Inscrições abertas até 1010-0303-2017
Caprinos que fica na aldeia de Cabriz, com vista para
a serra de Sintra. Terminado o
almoço seguiremos para o teatro Maria Vitória para assistirmos á revista “Parque á Vista ".
Após final espetáculo regresso
a Setúbal.

O lugar no autocarro e no teatro é atribuído por ordem de inscrição

Inscrições serão limitadas

após ultrapassadas haverá sorteio

Comparticipação por pessoa:

Inscrições só deverão ser para : António Gaspar
Telef. 36135 ou 932761135
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com

Sócios e cônjuges --—-37€50
Crianças até aos 9-— 17€50
Não sócios --------——---- 60€00
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25 de março

Eging de Rio
O convívio será realizado no nosso rio sado :


Por cada embarcação 3 pessoas



Duas pescas de mão ou uma cana por pessoa



Partida 6h30 regresso 12h00



Almoço 12h30 “ Tasca do Galo “



Lembranças 15h00
Inscrições:

Preçário:
12,5 € Socio

Jorge Silva

20 € Ñ Socio

935 465 725 / 36214

jorge.batista.silva@thenavigatorcompany.com

Data Limite Inscrição: 14 de Março

Inscrições Limitadas 30 pessoas
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Passeio de BTT
...até às Falésias da Arrábida.
Dia 21 de Maio de 2017
Vamos passear pelos maravilhosos trilhos da serra da Arrábida
terminando com um belo repasto em Palmela na Qt.ª do Piloto
08h30: Hora prevista partida passeio BTT (local a designar)
12h30: Chegada prevista à Quinta do Piloto
13h15: Prova de vinhos com Degustação de Produtos Regionais
14h00: Almoço (Paella Mista)
16h30: Visita guiada
18h00: Final do Evento

OBRIGATÓRIO O USO DE CAPACETE
Informações e inscrições – cadtps@thenavigatorcompany.com (devem indicar n.º BI/CC,
data de nascimento e n.º telemóvel de todos os participantes)

Preço de Sócio – 12,5 euros

Canoagem
Dia 03 junho 2017

Aldeia do Mato e Ilhas
Praia Fluvial da Aldeia do Mato - Ilhas - 9Km
Dificuldade: Baixa
Duração: 2:30h a 3:00h
O percurso da Aldeia do Mato na Albufeira do Castelo do Bode inicia-se na praia fluvial de bandeira azul com o
mesmo nome. É um percurso circular que percorre vários pontos da albufeira de uma beleza deslumbrante, passando
por várias ilhas algumas das quais com areia branca a convidar os canoístas para um mergulho nas águas límpidas do
rio Zêzere. Este passeio termina onde começou, na praia fluvial da Aldeia do Mato.

Contactos:

Paulo Bicho 965329288 (EXT.22930 EQ.3)

PREÇOS:
SOCIOS 23€
NÃO SOCIOS 40€




Inscrições até dia 20 de Maio
Pagamento no ato da inscrição
O Programa inclui:








 ״oferta a crianças até 8 anos ״
LOCAL DE ENCONTRO

Ida e Volta em autocarro de turismo
JUNTO Á SEDE DO CLUBE
Canoa em polietileno bilugar
ÁS 07:30 HORAS
Pagaia, Colete e todo equipamento
Enquadramento por monitores credenciados
Seguro de acidentes pessoal e de responsabilidade civil
Almoço “ Restaurante Almourol “

Lagoa de Albufeira

10 de Junho 2017
Preços:
Sócios: 16 €
Sócios até 12 anos: 10 €
Não Sócios: 39 €

Inscrições até dia 31 de Maio
Inscrições limitadas a 50 Pessoas
Contacto:
Rui Sequeira ext.36228 / 932 795 005
rui.sequeira@thenavigatorcompany.com

Programa:
08h00 – Encontro na sede.
Saída do autocarro
09h00 – Chegada Lagoa de Albufeira
09h30 – Experiencia de SUP
13h00 – Almoço (incluído)
16h30 – Regresso a Setúbal
Material a trazer para a
actividade:
Protector solar, chapéu e roupa
confortável para usar na água
Equipamento incluído: Fato de
neoprene (se necessário) e prancha
Idades para participação:
Mínima: 7 anos
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1818-0606-2017
Passeio convívio Hippotrip
Programa a designar

Inscrições abertas após conhecimento do programa

Inscrições só deverão ser para : António Gaspar
Telef. 36135 ou 932761135
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com
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em colaboração com

Actividade de
Lasertag

01 de Julho
O LaserTag é um desporto colectivo ou individual semelhante ao paintball,
que envolve duas equipas/indivíduos, onde o objetivo é atingir os
adversários de modo a vencer o jogo.
Ao contrário do paintball o LaserTag tem a particularidade de ser um jogo
completamente digital, ou seja, as armas de LaserTag não “disparam”
bolas de tinta como balas, mas sim feixes de luz infravermelha, o que
torna este desporto completamente indolor. Desta feita cada jogador
possui tipicamente uma arma (emissora de luz infravermelha), e um
colete que possui recetores infravermelhos. Assim sendo o objetivo de
cada jogador é atingir o colete dos jogadores adversários e fazer com que
a sua equipa vença. Uma equipa vence num jogo de LaserTag após todos
os jogadores da equipa adversária serem eliminados.

Programa:
•
•

3 horas de LaserTag
Almoço (1 hambúrguer + 1 bifana + 1 bebida (água, sumo ou cerveja) Uma
das sandes especial – Salada, queijo, bacon ovo.

Informações e inscrições – cadtps@thenavigatorcompany.com (devem indicar n.º BI/CC,
data de nascimento e n.º telemóvel de todos os participantes)

Preço de Sócio – 12,5 euros
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...vamos conhecer o Porto

08 e 09 de Julho

Programa a definir
brevemente

Holiday Inn Gaia Hotel****

Porto aí vamos nós...

Livraria Lello

DIA 15 JULHO 2017

PREÇOS:

INSCRIÇÕES:

ADULTO: 20 EUROS

DATA LIMITE ATÉ 30 JUNHO 2017

CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS: 10 EUROS

“ LIMITADAS A 70 PESSOAS”

NÃO SÓCIOS: 35 EUROS
CONTATOS:

PAULO BICHO: 965329288
(EXT. 22930 EQ. 3)

CONCENTRAÇÃO:

Junto ao escritório da empresa vertigem azul em frente á lota ás
18:00 horas.
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Passeio convívio 19 e 20 de agosto 2017

QUINTA DA MALAFAIA

Inscrições abertas após conhecimento do programa

Inscrições só deverão ser para : António Gaspar
Telef. 36135 ou 932761135
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com
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Prova de Karts por Equipas
Venha conviver com colegas amigos e família numa prova de Karting a realizar-se no Kartódromo
Internacional de Palmela no próximo dia 09 de Setembro pelas 10 horas.

A prova consiste em 20 minutos de treino e 1 hora de corrida.
A prova é por equipas com 3 pilotos por equipa a sortear.
Os Karts são os de 270cc
Após a prova terá lugar o almoço (porco assado) em local a designar.
Preço de Sócio – 20€
Preço de não sócio – 40€
Agregado Familiar (só almoço) – 10€
Não sócios (só almoço) – 20€
O preço inclui a participação na prova de karts, o seguro de acidentes pessoais e o almoço em local e hora a
designar.

Data Limite de Inscrição – 1 de Setembro
Informações e inscrições – cadtps@thenavigatorcompany.com
nascimento e n.º telemóvel de todos os participantes)

(devem indicar n.º BI/CC, data de

Reserva Natural do Estuário do Tejo
e
Companhia das Lezírias
14 de Outubro de 2017

Vem participar numa visita guiada ao EVOA – Espaço de Visitação e
Observação de Aves e às suas lagoas, na Lezíria Sul de Vila Franca de
Xira, numa área da Companhia das Lezírias e da Reserva Natural do
Estuário do Tejo.
Localizado no coração da mais importante zona húmida de Portugal, o
EVOA permite que os visitantes conheçam e desfrutem do património
único existente entre a lezíria e o estuário do Tejo. No EVOA estão
integradas três zonas húmidas de água doce, num total de 70 ha. Estas
lagoas são muito importantes para as aves, sendo utilizadas como área de
refúgio ou mesmo como local de nidificação. Para tranquilidade das aves
e também com o objectivo de maximizar a experiência e conforto na
visitação existem três observatórios nas margens das lagoas e um Centro
de Interpretação.

Navigator
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O Centro de Interpretação, para além de acolher os visitantes, convidaos a conhecerem a exposição permanente - EVOA, onde o mundo
encontra o Tejo - e a participarem em diversas actividades lúdicas,
complementares à observação de aves.
Primeiro durante o percurso de 12 km em autocarro na lezíria e depois já
no Centro de Interpretação e nas lagoas, vão conhecer os valores naturais
e culturais da região, desfrutar experiências únicas e observar espécies
migrantes, diferentes espécies de aves que frequentam o estuário do Tejo
e se alimentam ou refugiam nas valas, campos agrícolas e pastagens da
lezíria. Também vão passar junto ao Santuário de Nossa Senhora de
Alcamé, padroeira dos campinos do Ribatejo.

A lezíria é constituída por antigas áreas de sapal
que foram isoladas das marés e das cheias através
de um sistema de taludes e comportas. Os seus
terrenos agrícolas são recortados por uma vasta
rede de canais de várias dimensões - as valas -, que
recolhem ou distribuem a água. Estas estruturas
albergam insetos e outros invertebrados, que
servem de chamariz para aves.

Programa:

Inscrições:
cadtps@thenavigato
rcompany.com
Devem indicar um
contacto de
telemóvel bem como
n.º BI/CC e data de
nascimento de todos
os participantes
Data limite inscrição
06 de Outubro

09:00 - Partida de Setúbal em autocarro
10:00 - 13:00 Visita ao EVOA - Sessão Observação de Aves
13:00 - 14:30 Almoço composto por Sopa de Peixe, Sandwich de
Lombo Assado com Alface, uma Bebida de Lata ou Água e Café
14:30 - 18:00 Visita à propriedade da Companhia das Lezírias
com passagem pelo Centro de Interpretação da Charneca,
montado, barragem, pinhal, olival, vinha e adega.
18:00 - Conclusão da actividade e regresso a Setúbal
Preço de Sócio – 20 €
Preço de não Sócio – 40 €

Por questões logísticas a actividade está
limitada a um máximo de 30 participantes
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1212-1111-2017
Passeio convívio S. Martinho
Programa a designar

Inscrições abertas após conhecimento do programa

Inscrições limitadas

Inscrições só deverão ser para : António Gaspar
Telef. 36135 ou 932761135
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com
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Passagem ano 2017/18
LOCAL A DEFINIR
A exemplo de anos anteriores iremos mais uma vez
organizar a passagem de ano, houve animação
alegria e convívio familiar, este ano vamos tentar que
ainda seja melhor.
Venha comemorar o novo ano numa fantástica festa!
Junta-te a nós, participa e verás que para o próximo
quererás repetir, o local e comparticipações serão
divulgados em data oportuna.

Inscrições abertas após conhecimento do programa

Inscrições só deverão ser para : António
Gaspar
Telef. 36135 ou 932761135
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com
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Baptismo de Mergulho no Mar

Programa a definir
cadtps@thenavigatorcompany.com
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Baptismo de Mergulho em Piscina

Programa a definir
cadtps@thenavigatorcompany.com

