
NAVIGATOR 
CLUBE SETÚBAL 



Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Maio 

Junho 

• Revista à Portuguesa 

• Almoço Convivio Carnaval 

• Noite de Fados 

• Mergulho Piscina 
• Spinning Master 
• Passeio BTT 
• Passeio Sintra e Óbidos 

• Dia da Criança 
• Mergulho Mar 
• Piquenique Tradicional 

Abril 

• Torneio de Tiro aos Pratos 



Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

• Palma de Maiorca 

• Por esse Rio Acima 

• Passeio Kayak 
• Karts 
• Concurso Pesca Alto Mar 

• Herdade da Gâmbia 
• Passeio Enoturístico 
 

• Lisboa Doce 
• Almoço S. Martinho 

Dezembro 

• Passagem de Ano 
 

A definir 

• Passeio Baixo Alentejo 
• Passeio Portalegre 
• Aula Surf 
• Passeio Fotográfico 
• Formação Fotografia 



Inscrições até 19/01/2018 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 

Sócios e cônjuges: 20,00€ 
Não sócios: 37,50€ 
 

 

Revista à Portuguesa 
27 de Janeiro de 2018 

  

No ano em que o Teatro Maria Vitória comemora 95 anos, Hélder Freire Costa prepara-se para 
surpreender tudo e todos com uma espetacular Revista à Portuguesa "Portugal em Revista". Paulo 
Vasco, Susana Cacela, Miguel Dias, Rosa Villa, Flávio Gil, acompanhados de um jovem e talentoso 
elenco protagonizam mais um espetáculo de êxito garantido na "Catedral da Revista à Portuguesa"! 
 
Depois do grande sucesso de "Parque à Vista" que esteve 9 meses em cena, com mais de 200 
representações, o Teatro Maria Vitória volta a apresentar uma Revista original onde o olhar satírico, 
divertido e atento ao Portugal dos nossos dias está em grande plano! Algumas figuras como o 
treinador Jorge Jesus, os apresentadores Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, o vencedor da 
Eurovisão Salvador Sobral, entre muitos outros marcarão a sua presença, através dos nossos fabulosos 
atores, nesta inesquecível Revista! 
 
Haverá ainda um momento de apoteose para uma bonita e sentida homenagem a Nicolau Breyner. 
 
"Portugal em Revista" pretende fazer rir, mas também dar que pensar, pois são essas as duas 
principais funções da Revista enquanto espetáculo popular. 



Inscrições até 02/02/2018 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
17,50€ - Sócios 
  9,00€ - Crianças até 10 anos 
32,50€ - Não sócios 
 

 

Almoço convívio de Carnaval 
11 de Fevereiro de 2018 

  
O Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, foi inaugurado a 23 de Novembro de 1985, tendo 
sido o primeiro em território nacional dedicado ao vinho. Também dedicado ao homem, touro e ao 
cavalo, este museu cruza a história servindo-se de várias áreas para caracterizar aquilo que foi a vida 
das gentes do Cartaxo, bem como a sua atividade socioeconómica.  
O Museu sendo um pólo de atracão turística e desenvolvimento económico, é fundamentalmente um 
instrumento de recolha, conservação, estudo e divulgação do património na defesa do seu território . 

EMENTA DO ALMOÇO E LANCHE 
Entradas: Pão, Azeitonas, Bola Ribatejana, 
Febras e Cachola de azeite e vinagre. 
ALMOÇO: 
Sopa: Sopa de legumes 
Peixe: Bacalhau á Farnel 
Carne: Vitela no tacho com cenoura baby 
Sobremesas: Pudim de ovos , Salada de 
fruta 
Bebidas: Vinhos da região, Sumos e 
Cerveja . 
Digestivos: Café e digestivos . 

Lanche 17.30 
Sopa: Caldo Verde 
Carne: Nacos de porco no tacho 
Sobremesas: Salada de fruta e Arroz doce. 

Programa da viagem: 
Saída de Setúbal ás 7:30 na sede do clube 
com destino a Alcoentre, (pequeno 
almoço no restaurante Ponderosa), 
seguimos para o Cartaxo (visita ao Museu 
Rural e do vinho . Após visita iremos 
almoçar, lanchar e como não podia faltar 
tarde dançante em Coruche no 
restaurante “O Farnel”, è CARNAVAL 
ninguém leva a mal, quem quiser pode ir 
mascarado. Após a festa regresso 
a Setúbal. 



Inscrições até 15/03/2018 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
Sócios: 20,00€ 
Crianças até aos 6: 50% 
Não sócios: 37,50€ 
 

 

Convívio Noite de Fados 
FAZENDAS de ALMEIRIM “Quinta da Feiteira” 

24 de Março de 2018 
  

Programa da viagem: 
Saída de Setúbal ás 18:00 no Largo José Afonso junto á Pousada da Juventude com 
destino a FAZENDAS de ALMEIRIM “Quinta da Feiteira” onde iremos jantar e cear, ouvir 
uns fados e como não podia faltar e para terminar a noite com um pezinho de dança . 
Após a festa regresso a Setúbal. 

EMENTA DO JANTAR E CEIA 
 
Entradas nas mesas: Salgados, Ovos mexidos com farinheira, Queijos 
Fatiados e bebidas 
Sopa: Creme de Espinafres 
Carne: Nacos de Porco em Vinho Tinto com Batata assada e Migas de 
broa 
Sobremesas: Mousse de Bolacha com molho de morango 
 
Ceia: Caldo Verde e Chouriço assado com broa de milho 
 
BAR ABERTO 



Inscrições e outras informações 
 

Tiago Batista 
 937 681 985  

 

tiago.batista@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
Sócios: 15,00€ 
 
Não sócios ou convidados: 27,00€ 
 

 

Torneio de Tiro aos Pratos 
Escola de Tiro de Santo Isidro de Pegões 

22 de Abril de 2018 

 
  

Torneio de 50 pratos (25 Trap + 25 Compak Sporting) 
• Final 24 Pratos (Doubles) para os 6 primeiros classificados. 
• Haverá ofertas para todos os participantes. 

 
• Almoço no campo de tiro incluído no valor da inscrição.  
• O valor de almoço para acompanhantes maiores de 12 anos será 

de 12,5€. 
 

Relembramos que para participar na prova será obrigatório a 
Licença de Uso e Porte de Arma válida. O convívio rege-se pela 
segurança de todos. 



Inscrições limitadas a 20 pessoas até 17/04/2018 
 

Jorge Silva 
935 465 725 / 36214 

 
jorge.batista.silva@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 20,00€ 
Não sócios: 40,00€ 
 

 

4º Spinning Master 
05 de Maio de 2018 

  

 
Concentração:  

4:00h - Sede NCS  
Saída para local prova:  

6:00h Inicio da prova “Cabeço de Tróia“  
12:00h Fim da prova  

Almoço:  
13:00h Restaurante  
Bacalhau frito 
Mista de Carne 
Bebidas; sobremesa e café 

Entrega de Lembranças: 
14:00h 

  
 



Inscrições e outras informações 
 
 
 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 7,50€ 
 
 

 

Baptismo de Mergulho em Piscina 
Piscina ACM em Setúbal 

06 de Maio de 2018 

 
  

 
PROGRAMA  A  DEFINIR 

 



Inscrições: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 
cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 12,50€ 
 
 

 

Passeio de BTT 
…até às Falésias da Arrábida 

12 de Maio de 2018 
  

 
Vamos passear pelos maravilhosos trilhos da serra da Arrábida 
terminando com um belo repasto em Palmela na Qt.ª do Piloto 
 
08h00: 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 
 



 

Sintra, Mosteiro de Alcobaça, Óbidos e 

Passeio de Barco com visita às grutas na 

Ilha de Berlenga e Forte S. João Batista 
  

19 e 20 de Maio de 2018 
 

Dia 19 Sábado 
   
08:00 - Partida de Setúbal (Parque das 
Escolas junto à Pousada da Juventude)  
 
Manhã - Visita guiada à Quinta da 
Regaleira e do percurso iniciático (grupo 
A) e Parque da Pena (grupo B) 
 
Almoço num Restaurante Típico    
 
Tarde - Visita guiada à Quinta da Regaleira 
e do percurso iniciático (grupo B) e 
Parque da Pena (grupo A) 
   
Check-in no MH Peniche Hotel**** 
Jantar Buffet no MH Peniche Hotel**** 
 
Noite Livre 

 

Dia 20 Domingo   
 
Pequeno-almoço Buffet no MH Peniche 
Hotel****  
 
Manhã - Visita guiada ao Mosteiro de 
Alcobaça e Óbidos 
 
Almoço num Restaurante Típico em 
Óbidos    
 
Tarde - Passeio em barco com visita às 
grutas na Ilha de Berlenga e ao Forte S. 
João Batista 
  
Regresso a Setúbal 



Inscrições até 19 de Abril de 2018: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

 
• O preço inclui o transporte em autocarro de turismo 

Setúbal – Sintra – Peniche – Mosteiro de Alcobaça – 
Óbidos – Cais de Embarque Ilha Berlenga – Setúbal, 
os almoços de sábado e domingo, a estadia no MH 
Peniche Hotel**** em regime de meia pensão (inclui 
o jantar de sábado e o pequeno-almoço de domingo), 
as visitas guiadas à Quinta da Regaleira, ao Parque da 
Pena, ao Mosteiro de Alcobaça e a Óbidos e ainda o 
Passeio em barco com visita às grutas na Ilha de 
Berlenga e ao Forte S. João Batista. 
 

• Devido a questões logísticas o número máximo de 
participantes está limitado a 110 pessoas 
(capacidade de 2 autocarros) pelo que poderá 
ocorrer sorteio público. 
 

• Os lugares no autocarro serão atribuídos por ordem 
de inscrição. 

  
Nota: Devido à potencial extensão do grupo o mesmo 
será dividido em 2 subgrupos (Grupo A e Grupo B) para 
os passeios em Sintra 

Comparticipações: 
 
Preço de Sócio – 125 € 
Crianças até 3 anos – 20 € 
(transporte) 
Crianças 4 aos 12 anos – 88 € 
Preço de não Sócio – 186 € 
Suplemento Quarto Single - 38 € 



 

Vem comemorar connosco o Dia da 

Criança 
02 de Junho de 2018 

  
 
 
 

Programa a definir 
 

Inscrições: 
 

Prazo limite para se inscrever: 24 de Maio 
 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: a definir 
 
 



Inscrições e outras informações 
 
 
 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 40,00€ 
Acompanhantes: 12,50€ 
 

 

Baptismo de Mergulho no Mar 
Arquipélago das Berlengas 

 

03 de Junho de 2018 

 
 Sócios – máximo 16 participantes 

Acompanhantes – máximo 6 participantes 
 

O programa inclui barco e almoço mas não inclui transporte 
 



 

Piquenique Tradicional 
Arrábida 

09 de Junho de 2018 

 
Enquadramento 
Atividade de motivação e animação durante um dia, incluindo vários desafios 
interligados com o objectivo de promover o espírito de equipa de uma forma animada 
e divertida, pondo em contacto todos os participantes. 
  
  
  
Tipo de Organização 
A Equipa Dinamizadora SAL – Sistemas de Ar Livre  estudou e aplica aos seus eventos o 
conceito do Nivelamento Global. Trata-se de criar um conjunto de atividades 
perfeitamente adaptadas a todos os tipos de públicos presentes e que os mantenham 
em permanente animação. Isto que dizer que procuram não ter atividades demasiado 
específicas e exigentes que apenas agradam a minorias, ou práticas que pela sua 
especificidade apenas podem ser praticadas por poucos elementos de cada vez e não 
proporcionam a participação como assistência ativa do restantes grupo. As atividades 
SAL são estudadas para que todos os elementos presentes contribuam de forma efetiva 
para o sucesso da atividade, criando um verdadeiro espírito de corpo. Nestas 
atividades o importante é a capacidade de gerar felicidade na globalidade das pessoas 
e na motivação do grupo e não na promoção de experiências de prazer individual. 
 



Inscrições até 31 de Maio de 2018: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 17,50€ 
Crianças 5 aos 12 anos: 10,00€ 
Não sócios: 35,00€ 

Programa 
10:00h - Encontro com a Equipa Dinamizadora 
10:30h – Passeio Guiado em Natureza 
13:30h - Almoço Piquenique Campestre Tradicional. 
15:00h - Torneio de Jogos 
17:00h - Anúncio das classificações e despedida 
 
Descrição das Atividades 
  
• Passeio Pedestre Guiado – O passeio desenrola-se em ambiente de 

Natureza, com explicações de todos os locais avistados, pontos de 
interesse pelo percurso e curiosidades históricas e patrimoniais. 

 
• Sessão de Jogos Tradicionais Portugueses 

A actividade pode ser competitiva e praticada em equipas em regime 
de campeonato. 
Lançamento do Tronco / do Caroço / das Ferraduras 
Corrida de Sacos / de Barrotes 
Corda Coletiva / de Tracção 
Outros ... 
 

Almoço Piquenique Campestre 
Mesas com Buffet e Mantas e Toalhas aos Quadrados no chão. 
Ementa tipo (pode sofrer pequenas alterações) 
Pão Caseiro  e Azeitonas Temperadas com Azeite e Ervas 
Enchidos Tradicionais Fatiados 
Queijos de Cabra e Ovelha Fatiados e Requeijão com Doce e/ou Amêndoas 
Rissóis de Camarão / Pastéis de Bacalhau 
Entrecosto Grelhado / Frango Assado 
Salada de Grão com Mexilhão e Vinagre Balsâmico 
Salada de Feijão Frade com Farripas de Atum, Cebola e Salsa 
Salada de Feijão Encarnado com Salsicha Alemã e Pickles 
Salada de Milho com Azeitonas 
Salada de Queijo de Cabra com Tomate e Oregãos 
Salada Frescas de Tomate, Alface, Pepino e Cebola com Oregãos 
Batatas Fritas Chips 
Vinho Tinto Regional, Cerveja, Sumo Laranja, Coca-Cola 
Fruta, Bolinhos e Café 
Com sorte, Whisky e Moscatel 



 

Palma de Maiorca 
1 a 8 de Julho de 2018 

 
HOTEL RIU FESTIVAL**** 
  
O Hotel Riu Festival, encontra-se a 300 m da Playa de Palma. Recentemente reformado 
possui amplas instalações onde poderá desfrutar de WiFi gratuito, de excelente 
gastronomia, do melhor entretenimento e dos serviços exclusivos da RIU Hotels & 
Resorts. 
 
O Hotel Riu Festival possui mais de 200 quartos equipados para lhe proporcionar o 
máximo conforto. Possuem ar condicionado e aquecimento, minibar, TV por satélite 
entre muitas outras comodidades. Nas instalações deste hotel, na Playa de Palma, 
encontra uma piscina exterior para descontrair com espreguiçadeiras na área do 
solário. Pode ainda desfrutar das melhores bebidas e snacks do bar que se encontra na 
área da piscina 
 
No Hotel Riu Festival irá encontrar o melhor entretenimento graças aos espetáculos e 
música ao vivo. Se for um apaixonado pelo mundo do desporto, encontra no hotel um 
ginásio. Pode ainda praticar ténis, equitação, golfe e diferentes desportos aquáticos de 
verão, nos seus arredores. 
 
A oferta gastronómica do Hotel Riu Festival destaca-se pela sua grande variedade. Nos 
seus restaurantes poderá desfrutar os melhores pequenos-almoços buffet, ficará 
surpreendido com as estações de show-cooking e degustar os melhores pratos 
vegetarianos. Além disso, no novo restaurante espanhol "Olé" poderá desfrutar de 
jantares à la carte, para viver autênticas experiências gastronómicas. 
 



Inscrições até 30 de Abril de 2018: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Maiorca é um destino turístico onde pode desfrutar de diversas 
atividades, descobrir espaços naturais maravilhosos, conhecer 
lugares emblemáticos como a Catedral de Palma, o Castelo de 
Bellver, as Grutas de Drach e praias impressionantes como Sa 
Calobra e Es Trenc. 
Preço de Sócio:  
Quarto Duplo em Meia Pensão  - 640,00 €  
Quarto Duplo em Meia Pensão (superior  com sala) - 690,00€ 
Quarto Triplo em meia Pensão  (superior com sala) - 650,00€ 
Criança 2 aos 11 anos inclusive (quarto com 2 adultos) – 
465,00€ 
Preço de não Sócio: 
Quarto Duplo em Meia Pensão  - 720,00€  
Quarto Duplo em Meia Pensão (superior  com sala) - 770,00€ 
Quarto Triplo em meia Pensão (superior com sala) - 730,00€ 
Criança 2 aos 11 anos inclusive (quarto com 2 adultos) – 
545,00€ 
  
Voos   
01 Jul      LIS / PMI    19h15 – 22h15  
08 Jul     PMI / LIS     17h15 – 18h15 
  
O Preço Inclui (valores válidos para um grupo min. 30 pax): 
- Acompanhamento do grupo por um representante da Agência 
de Viagens; 
- Passagem aérea LIS  / PMI / LIS, em  classe turística, com 
direito a uma peça de bagagem de porão, por passageiro; 
- Transferes Aeroporto Palma Maiorca / Hotel / 
Aeroporto Palma Maiorca; 
- Estadia de 7 noites em regime de meia pensão; 
- Taxas de  aeroportos e segurança; 
- Seguro de viagem. 
  
Importante – O transporte de e para o aeroporto de Lisboa é da 
responsabilidade dos participantes. 



 

No Galeão do Sal por esse Rio acima… 
11 de Agosto de 2018 

 
Importante – Devido à lotação máxima das embarcações 
esta actividade está limitada a 80 pessoas 

 
 
 

Subir o Rio Sado, desde Setúbal até à branca cidade 
de Alcácer do Sal, passando pelos antigos portos do 
interior do Estuário do Sado. Ao longe as velhas 
aldeias de pescadores artesanais e as abandonadas 
marinhas de exploração do sal. Sempre que possível, 
deslizar à vela, em silêncio, e avistar os bandos de 
aves - Flamingos, Garças, Perna-Longas.  
 
 
 
Almoçar a bordo… 
 
 
 
Em Álcacer do Sal conhecer pelos seus pés os 
aspectos culturais deste importante porto romano e 
árabe, da zona ribeirinha, a vila e castelo medievais, 
as ruelas, os becos e as igrejas, de onde se destaca a 
"Igreja das 11 Mil Virgens". 
 
 
 
Fechar com um soberbo Jantar Alentejano. 



Inscrições até 26 de Julho: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 35,00€ 
Crianças: 30,00€ 
Não Sócios: 75,00€ 

Programa Por Esse Rio Acima  
 
10:45h - Encontro Doca Fontaínhas, Setúbal. 
11:00h - Indicações e Largar Amarras. 
11:45h - Animação a bordo "Jogo das Facas". 
12:00h - Subida do Rio Sado. 
13:30h - Almoço a Bordo. 
15:00h - Desembarque em Alcácer e percurso pedestre até centro (2Km). 
16:30h/17:00h - Passeio Cultural Pedestre em Alcácer do Sal. Do Rio ao Castelo (cerca 
de hora e meia). 
19:00h - Jantar Alentejano. 
22:00h - Regresso a Setúbal em Autocarro. 
  

Ementas 
Aperitivo Regional: Pão Fresco Queijo de Ovelha Amanteigado, Queijo de Cabra 
Alentejano, Marmelada. 

  
Buffet Tradicional: Pão Caseiro, Prato de Queijos, Prato de Enchidos, Rissóis de 
Camarão, Pastéis de Bacalhau, Empadas de Carne ou Atum; Azeitonas Temperadas "À 
Margarida"; Salada de Feijão Frade com Farripas de Atum, Cebola e Salsa; Salada de 
Grão com Mexilhão e Vinagre Balsâmico; Salada de Feijão Encarnado com Salsicha 
Alemã e Cornichons; Salada de Milho com Azeitonas Fatiadas, Salada de Queijo de 
Cabra com Tomate Maduro e Oregãos; Salada Mista de Tomate, Alface, Pepino, 
Pimento e Cebola; Batatas Fritas Chips, Condimentos, Vinho Tinto Palmela VQPRD ou 
DOC, Cerveja, Coca-Cola, TrinaLaranja, Água Mineral, Cesto de Frutas, Bolinhos, Café, 

Moscatel. 
Jantar Alentejano: Pão Caseiro, Queijo Seco, Manteiga; Entradas Regionais; Sopa de 
Peixe à Alentejana ou Arroz de Choco com Camarão; Migas com Carne do Alguidar ou 
Carnes Grelhadas; Sobremesas Caseiras Alentejanas; Vinho Tinto e Branco, Cerveja, 
Refrigerantes, Café. 
 



Inscrições até 20 de Maio: 
 

Paulo Bicho 
965 329 288 / 22930 (equipa 3) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

 

Canoagem 
Descida do Castelo de Almourol 

01 de Setembro de 2018 
  

Constância -> Almourol - 6km. 
Dificuldade: mínima 
Duração: 2:00h a 2:30h  
O Percurso desta descida do Tejo tem início na Vila de Constância com passagem na 
povoação ribeirinha da Praia do Ribatejo, é um percurso calmo ideal para grupos com 
crianças e iniciantes com várias praias com areal com paragem e visita ao característico 
Castelo de Almourol. 
 
      Pagamento no ato da inscrição                         
O Programa inclui:                      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 “                                                    
 

Comparticipações: 
 
Sócios: 23,00€ 
Não Sócios: 40,00€ 
(oferta a crianças até 8 anos) 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215713525134606.52986.206304716075487&saved


Inscrições até 13 de Setembro: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

 

Prova de Karts 
22 de Setembro de 2018 

  

Venha conviver com colegas amigos e família numa prova de Karting a 
realizar-se no Kartódromo de Évora no próximo dia 22 de Setembro pelas 11 
horas. 
 
A prova consiste em 5 minutos de treino e 20 minutos de corrida. 
Os Karts são os de 270cc 
Após a prova terá lugar o almoço no Restaurante “O Parque dos Leitões” em 
Arraiolos. 
  
Preço de Sócio – 27,5€ 
Preço de não sócio – 60€ 
Agregado Familiar (almoço e transporte) – 16€ 
Não sócios (almoço e transporte) – 32€ 
  
O preço inclui o transporte, a participação na prova de karts, o seguro de 
acidentes pessoais e o almoço no Restaurante “O Parque dos Leitões” em 
Arraiolos. 
 



Inscrições até 3 de Setembro: 
 

Nuno Maneira 
939 987 545 / 22635 (Equipa 3) 

 

  

 

Concurso de Pesca Alto Mar 
29 de Setembro de 2018 

  

 
A todos os interessados, o NCS vai realizar dia 29 de Setembro mais um 
concurso de pesca desportiva. 
  
 
O prazo de inscrição termina no dia 03 de Setembro. 
 
 
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.  
  
 

Comparticipações: 
 
Sócios: 25,00€ 
Não Sócios: 45,00€ 
 



 

Um dia na Herdade da Gâmbia 
06 de Outubro de 2018 

 

 
 
 

A História da Herdade 
  
A Herdade de Gâmbia é uma empresa familiar, 
que desenvolve uma atividade agro-florestal e 
pecuária desde a aquisição feita pelo Dr. 
Francisco de Paula Borba em Agosto de 1917. 
Ao longo de todos estes anos, desenvolveu 
diversas atividades agrícolas e pecuárias sendo 
no entanto a fileira florestal aquela que 
mereceu maior atenção, dadas as 
características do seu enquadramento do 
ponto de vista de localização, solo e clima. 
A Herdade localiza-se  a cerca de 9 km de 
Setúbal, desenvolve-se ao longo da margem 
direita da Ribeira da Marateca com uma área 
de cerca de 600 hectares, integrada na sua 
totalidade na Reserva Natural do Estuário do 
Sado. 
 
Hoje, a Herdade de Gâmbia, enquanto 
unidade produtiva, está estabilizada num 
ordenamento que engloba o montado de 
sobro, pinhal manso, vinha e dois efetivos 
pecuários de bovinos e ovinos. 



Inscrições: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 20€ 
Crianças a partir dos 2 anos: 10€ 
Não Sócios: 40€ 

Programa 
  
Caminhada na Natureza e Observação de Aves – O Estuário do Sado possui 
uma enorme riqueza natural e ornitológica, onde as aves migratórias se 
estabelecem para se alimentar e repousar (primavera e outono), no entanto 
é também local de nidificação de variadas espécies.  
Na Herdade podem observar-se uma grande variedade de espécies de aves 
tais como: pato real, garça vermelha, perna-longa, águia sapeira, etc. 
Teremos o prazer de poder caminhar livremente e visitar os observatórios 
devidamente colocados, e identificados acompanhados de um guia (devem 
trazer binóculos). 
 
Almoço Buffet e Lanche (pão quente e limonada) 
  
Actividades – Fazer pão e queijo fresco 
       Visitar e cuidar dos animais da quinta 
                          Fazer compota caseira de abóbora 
 
Prova de Vinhos (adultos) 
 



 

Passeio Enoturístico na Casa de Ermelinda Freitas 

21 de Outubro de 2018 
 

 
 
 

A Casa Ermelinda Freitas dedica-se à produção de vinho desde 1920, os 500 
hectares de vinhas estão situados em Fernando Pó, uma zona privilegiada 
de Palmela. Os solos arenosos e ricos em água desempenham um papel 
importante na maturação das uvas. 
 
Na propriedade descobrem-se os detalhes dos processos de vinificação 
antigos e atuais, assim como se toma contacto com as 29 castas presentes 
na produção dos vinhos da marca. Na “Sala Ouro” estão expostas as mais 
altas distinções atribuídas aos vinhos Ermelinda Freitas e também uma 
exposição sobre a produção de rolhas de cortiça. 
 
Durante a visita podemos visitar as duas caves e as 3000 barricas lá 
presentes. 
  
No final, desfrutamos da prova de cinco vinhos, acompanhados com 
produtos regionais (queijo, pão, chouriço e compotas) 
Continuamos com a visita à antiga adega da família, agora denominada “ 
Casa de Memórias e Afetos”, ficando assim a conhecer a história da família 
e da empresa. Desvendam-se também as técnicas de vinificação antigas, 
através dos utensílios agrícolas, dos antigos lagares e de algumas imagens e 
objetos relacionados com as tradições regionais 
 
Creme de Camarão 
Peitinhos de Frango Recheados com Farinheira, Migas dos Nossos Pães e 
Legumes Salteados 
Gelado de Natas com Chocolate Quente 
 
O almoço será acompanhado por uma guitarra portuguesa, uma viola e 
uma belíssima voz do fado da nossa cidade! 

Inscrições: 
 

Francisco 
937 681 960 

Francisco.almeida@thenavigatorcompany.com 
cadtps@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
Sócios: 24€ 
Crianças (4-12 anos): 12,50€ 
Crianças (0-4 anos): grátis 
Não Sócios: 38,00€ 



 

Lisboa Doce… 
03 de Novembro de 2018 

  
Neste passeio vamos ver como foi a doçaria do passado e como são as guloseimas 
produzidas na Lisboa de hoje? O fabrico de bolachas em Lisboa começou muito antes, 
antes mesmo de esta ser uma cidade importante. E os doces chegaram muito antes do 
açúcar do Brasil se instalar nas cozinhas portuguesas. Visite locais de referência – lojas, 
pastelarias, ateliers. Perca-se connosco em Lisboa... 
 
O preço inclui: 
O transporte Setúbal – Lisboa – Setúbal, um passeio guiado com a duração de aprox. 
4 horas com pequeno almoço e degustações incluídos e o almoço em local a designar. 
  
  
Por questões logísticas, o passeio está limitado a 30 pessoas pelo que poderá ocorrer 
sorteio público.  

Comparticipações: 
 
Sócios: 25€ 
Crianças até 12 anos: 15€ 
Não Sócio: 50€ 

Inscrições até 25 de Outubro: 
 

(devem indicar nº BI/CC, data de nascimento e 
nº telemóvel de todos os participantes) 

 

cadtps@thenavigatorcompany.com 



 

Passeio Convívio S. Martinho 
11 de Novembro de 2018 

  

 
Programa a designar 

 
Inscrições abertas após conhecimento do 

programa 
 

Inscrições limitadas 

 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não Sócio: - 
 

Inscrições: 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 



 

Passagem de Ano 2018/19 

 
  

 
Local a designar 

 
A exemplo de anos anteriores iremos mais uma vez organizar 
a passagem de ano, houve animação alegria e convívio 
familiar. 
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. 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não Sócio: - 
 

Inscrições: 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 



 

Passeio Baixo Alentejo 

 

 
Programa a designar 

 
Inscrições abertas após conhecimento do 

programa 
 

Inscrições limitadas 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não Sócio: - 
 

Inscrições: 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 



 

Passeio Convívio a Portalegre 

 
Programa e data a designar 
  
Entre as vastas planícies douradas do Alentejo encontra-se o pacato distrito 
de Portalegre, um sereno destino do interior repleto de arquitetura barroca, 
colossais castelos medievais e intrigantes locais com vestígios megalíticos. 
  
Partilhando a sua localização com a imponente Serra de São Mamede, entre 
Portugal e Espanha, este bucólico distrito impõe-se com a sua paisagem 
singular formada pelos campos ondulados da sub- região do Alto Alentejo e 
pelas florestas densas e luxuriantes que caracterizam o norte do país. 
  
Visite Portalegre e as suas sinuosas ruas calcetadas, que o conduzirão às 
principais atrações; dos edi-fícios de inspiração barroca aos requintados 
museus, dos fabulosos exemplos de arquitetura religiosa aos magníficos 
fragmentos das muralhas medievais. 
  

Inscrições abertas após conhecimento do programa 

 Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não Sócio: - 
 

Inscrições: 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 



Inscrições e outras informações 
 

Rui Sequeira 
932 795 005 / 36228 

 

rui.sequeira@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não sócios: - 
 

 

Aula de Surf 

 

 
DATA E LOCAL A DEFINIR 

 
 




