


Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Maio 

Junho 

• Almoço Convívio de Carnaval 

• Conversas sobre Fotografia 
• Noite de Fados 
• Pesca de Alto Mar 
• À descoberta do Alentejo 
• Aula de Surf na Caparica 

• Conversas sobre Fotografia 
• Canoagem no Lago Alqueva 
• Aula de SUP na Ericeira 
• Rally Paper 

Abril 

• Conversas sobre Fotografia 
• Pesca de Alto Mar 
• Musical Severa 
• Baptismo Mergulho (piscina) 

• Cirque du Soleil 



Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

• Conversas sobre Fotografia 
• Viagem a Cabo Verde 
• Um dia na Baía 

• Conversas sobre Fotografia 
• Karts em Palmela 

• Concurso de Pesca 
• Passeio Enoturístico 
• 5º Spinning Master 
• Passeio Gastronómico • Convívio de S. Martinho 

Dezembro 

• Passagem de Ano 
 

A definir 

• Batismo de Mergulho (Mar) 
• Piquenique na Arrábida 
• Passeio de BTT 
• Fados na sede do Clube 

• Conversas sobre Fotografia 



 

 
Workshops: 
- Introdução à Fotografia 
- Edição e Lightroom 

 

Atividades em grupo: 
- Startrail 
- Nascer do Sol 
- Conversas 
- Passeios fotográficos 
 
 

O Papel da Fotografia  
  conversas sobre fotografia 

 
 
Espaço de partilha e convívio, onde mensalmente teremos um tema para trocar ideias 
e conhecimentos. 
 #1 Fotografar (1 Abril 2019) 
 #2 Técnicas (6 Maio 2019) 
 #3 O que tenho no saco (3 Junho 2019) 
 #4 Paisagens (1 Julho 2019) 
 #5 Fotografia Noturna (5 Agosto 2019) 
 #6 Natureza (2 Setembro 2019) 
  

  

Sede do NCS na Av. Luísa Todi 
 

Contatos: 
rui.sequeira@thenavigatorcompany.com 

carlos.pereira.jorge@thenavigatorcompany.com 



Inscrições 
 
 

ncs@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios e cônjuges: 27,50€ 
Crianças até 12 anos: 20,00€ 
 

 

Cirque du Soleil – OVO 
12 de Janeiro de 2019 

  

 

Espectáculo do Cirque du Soleil – OVO que terá lugar na Altice 

Arena no dia 12 de Janeiro, sábado pelas 18 horas. 

 

 
No ato da inscrição deve ser indicado o nome de todos os participantes bem 
como um número de telemóvel de contacto. 
 

 
A participação na atividade está limitada a 200 participantes sendo que em 
caso do número de inscritos ultrapassar este limite haverá sorteio público. 
 

 
O valor a pagar compreende o transporte para a Altice Arena e o bilhete em 
lugar marcado para o espetáculo no Balcão 1 – Sector 13 (ou equivalente). 

 

 



Inscrições até 20/02/2019 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 

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

 

Almoço convívio de Carnaval 
03 de Março de 2019 

  
O “Tapete de Arraiolos” ligado ao concelho, pela sua origem na vila que lhe deu o nome, 
mundialmente conhecido, tem um significativo interesse cultural e sócio-económico. A sua 
manufatura em Arraiolos num período anterior ao Séc. XV, atesta a importância destas verdadeiras 
obras de arte, cuja tradição vão mantendo viva, sendo que a mais antiga referência aos Tapetes de 
Arraiolos remonta aos finais do Séc. XVI, conforme podemos confirmar no Inventário Municipal (Dr. 
Jorge Fonseca), com indicação da existência de ...”hum tapete da teRa novo avalliado em dou mill-
Reis...” - documento datado de 1598. 
Certo é ainda que as escavações arqueológicas realizadas na Praça do Município no inicio do Séc. XXI, 
sob a responsabilidade da Arqueóloga Ana Gonçalves, sem prejuízo de uma investigação mais 
pormenorizada, induzem o inicio da produção de tapetes em Arraiolos para uma fase anterior ao Séc. 
XV. 

EMENTA DO ALMOÇO E LANCHE 
Entradas: Pão, Manteiga, Queijo, Paio, Azeitonas, 
e pratinhos de entradas diversas 
ALMOÇO: 
Sopa: Sopa da casa 
Peixe: Bacalhau á Manjar com migas de coentros 
Carne: Lombo assado com batata frita aos cubos 
e ervilhas salteadas à francesa 
Sobremesas: Doce ou fruta 
Bebidas: Vinho tinto e branco da casa, sumos, 
águas, imperial. 
Digestivos: Café e digestivos . 

Lanche Ajantarado 
Sopa: Diferente do almoço 
Carne: Grelhada mista com batata frita 

Programa da viagem: 
Saída de Setúbal ás 7:45 no Largo José Afonso 
junto á Pousada da Juventude com destino a 
Montemor o Novo (pequeno almoço em 
restaurante local), seguimos para Arraiolos (visita 
á vila e ao centro de interpretação do tapete de 
arraiolos) . Após visita iremos almoçar, lanchar e 
como não podia faltar tarde dançante em 
Estremoz no restaurante “Manjar de Estremoz”, è 
CARNAVAL ninguém leva a mal, quem quiser pode 
ir mascarado. 
Após a festa regresso a Setúbal. 



 

Pedro Dias 
 

935 465 718 
 

  

 

Pesca Desportiva de Alto Mar 
13 de Abril de 2019 

  

 
 

Embarcação: Roaz do Sado  
 
Local de Embarque: Doca dos Pescadores  
 
Hora de Embarque: 06 horas  
 
Lotação Máxima: 12 Pessoas  
 
A inscrição inclui almoço a bordo sendo que as licenças necessárias, 
materiais e equipamentos de pesca, bem como os iscos são da 
responsabilidade dos participantes na atividade.   
 

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



Inscrições até 12/04/2019 
(após limite de inscrições haverá sorteio) 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932 761 135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
Sócios e cônjuges: 20,00€ 
Crianças até aos 10: 12,50€ 
Não sócios: 37,50€ 
Lugares por ordem de inscrição 

 

“SEVERA” 
Revista Musical 

27 de Abril de 2019 
  

Programa da viagem: 
• Saída de Setúbal ás 18:00 no Largo José Afonso junto á Pousada da Juventude com 

destino a Lisboa. 
• Para quem quiser poderá dar uma volta pela zona, a revista começará às 21:30 no 

Politeama para assistirmos ao “Severa”.  
• Após o espetáculo regresso a Setúbal 

Filipe La Féria irá estrear em Março, Severa O Musical, sobre a mítica fundadora da Canção 
Nacional, a fadista que ficou na História como a primeira cantadeira de Fado narrativa imortal de 
amor e paixão entre o Conde de Marialva e a célebre fadista. Severa O Musical vai transportar-nos 
ao século XIX em Portugal, às esperas de touros, às tabernas da Mouraria, aos salões da 
aristocracia, à guerra entre liberais e absolutistas e à vida da criadora do Fado, num espetáculo 
glamoroso, romântico e pleno de emoção e aventura. Severa O Musical é a alegoria perfeita do 
labirinto de paixões e conflitos que marcou o Fado.  
 
Com um grande elenco de artistas, protagonizado por Anabela, Carlos Quintas, Filipa Cardoso, 
Dora, entre mais de 30 atores, cantores e bailarinos, com uma música original de Miguel Amorim, 
Jorge Fernando e Filipe La Féria que além do Fado criaram melodias que englobam todos os 
géneros musicais numa partitura de um grande musical, figurinos requintados de Mestre José 
Costa Reis e cenários deslumbrantes, Severa irá marcar o regresso do Teatro Politeama aos grandes 
musicais onde La Féria aposta naquele que será o melhor espetáculo da sua vida. 



Inscrições e outras informações 
 
 
 

ncs@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 7,50€ 
 
 

 

Baptismo de Mergulho em Piscina 
Piscina ACM em Setúbal 

27 de Abril de 2019 

 
  

 
PROGRAMA  A  DEFINIR 

 



Inscrições limitadas 
 

António Gaspar 
Tlf: 36135 / 932761135 

 
antonio.gaspar@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
Sócios: 20€ 
Crianças até 6 anos: 10€ 
Não sócios: 37,50€ 
 

 

Convívio Noite de Fados 
04 de Maio de 2019 

  

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 ALMOÇO E LANCHE 
 
Entradas nas mesas: Salgados, Ovos mexidos 
com farinheira, Queijos Fatiados e 
bebidas 
Sopa: Creme de alho francês com crocante de 
bacon. 
Peixe: Bacalhau á Zé do Pipo com salada mista. 
Sobremesas: Crepe com gelado e chocolate 
 

Ceia 
Caldo Verde 
Chouriço assado com broa de milho 

Inscrições serão limitadas 
Após ultrapassadas haverá sorteio 

 
O lugar no autocarro é atribuído por ordem de 

inscrição 



 

Pedro Dias 
 

935 465 718 
 

  

 

Pesca Desportiva de Alto Mar 
11 de Maio de 2019 

  

 
 

Embarcação: Roaz do Sado  
 
Local de Embarque: Doca dos Pescadores  
 
Hora de Embarque: 06 horas  
 
Lotação Máxima: 12 Pessoas  
 
A inscrição inclui almoço a bordo sendo que as licenças necessárias, 
materiais e equipamentos de pesca, bem como os iscos são da 
responsabilidade dos participantes na atividade.   
 

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



 

Descoberta do Alentejo 
  

18 e 19 de Maio de 2019 
 

Dia 18 Sábado 
   
08:00h – Saída de Setúbal Café na viagem 
 
10:00h – Passeio Pedonal Fabuloso 
Passadiço do Gameiro 
 
11:30h – Visita Guiada e Comentada 
Fluviário de Mora 
 
13:00h – Almoço na Casa Senhorial “Solar 
dos Lilases” 15:30h – Centro 
Interpretativo do Café e Adega Mayor 
com Prova de Vinhos – Campo Maior  
 
20:00h – Jantar no Hotel Santo António – 
Arronches Animação Musical 

Dia 19 Domingo   
 
09:30h – Partida para Alpalhão Chegada 
ao Hotel Monte Filipe 
 
10:30h – Rota da Arte Estatuária de 
Alpalhão Percurso Urbano Fotográfico 
 
13:00h – Almoço no Hotel Monte Filipe  
 
15:00h – Museu do Sabão de Belver 
Workshop de Fabricação de Sabão 
 
17:00h - Passeio Pedonal Passadiço do 
Alamal  
 
18:00h – Regresso a Setúbal 



Inscrições até 18 de Abril de 2019 
 

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

 

ncs@thenavigatorcompany.com 

 
Almoço na Casa Senhorial “Solar dos 
Lilases” 
Pão e Azeitonas 
Ovos Mexidos com Espargos 
Farinheira Frita 
Migas de Espargos 
Migas de Tomate 
Bochechas Assadas no Forno 
Entrecosto Frito 
Sericaia com Doce de Ameixa 
Vinho Branco e Tinto Regional 
Águas e Refrigerantes 
Café de Hotel (para serviço imediato a 
todo o grupo) 
  
Jantar no Hotel Santo António *** 
Pão e Azeitonas 
Entradas Alentejanas 
Açorda de Alho e Coentros – Com 
alternativa de Creme Alho Francês por 
escolha antecipada 
Bacalhau Espiritual 
Miminhos do Lombo com Arroz de 
Coentros 
Doce de Ovos ou Fruta  
Vinho Branco e Tinto Regional 
Águas e Refrigerantes 
Café Expresso 

Comparticipações: 
 
Preço de Sócio – 110 € 
Crianças até 3 anos – 20 € 
(transporte) 
Crianças 4 aos 12 anos – 80 € 
Preço de não Sócio – 160 € 
Suplemento Quarto Single - 20 € 

 
Almoço no Hotel Monte Filipe **** – 
Restaurante Chaparro  
Serviço Buffet de Luxo 
Entradas Alentejanas em Travessa 
Salgados Fritos de Composição Caseira 
Sopa de Cação com Pão Frito  
Febrinhas do Alguidar com Migas de 
Brócolos 
Buffet de Sobremesas 
Frutas e Doces  
Vinho Branco e Tinto Regional 
Águas e Refrigerantes 
Café Expresso 
  
Alojamento 
Hotel Santo António *** – Arronches 
Moderna unidade de alojamento em 
perfeito enquadramento rural com 
paisagem magnífica entre a branca Vila 
de Arroches e os campos a perder de 
vista. 
Piscina exterior disponível. 
29 quartos duplos com possibilidade de 
alguns triplos com cama extra. 
  
 
Nota: Devido a questões logísticas o 
passeio está limitado à capacidade do 
hotel pelo que caso as inscrições 
excedam essa mesma capacidade 
haverá um segundo passeio com a 
mesma programação em data a 
anunciar. 



Inscrições e outras informações 
 

Rui Sequeira 
932 795 005 / 36228 

 

rui.sequeira@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não sócios: - 
(Idade mínima de 8 anos) 

 

Aula de Surf 
25 de Maio de 2019 

Praia da Riviera – Costa da Caparica 
 
 

Queremos proporcionar a todos um contacto com este desporto 
único e saudável, permitindo uma experiência inesquecível num 
ambiente seguro e repleto de boa disposição. 

 
 



Inscrições até 20 de Maio: 
 

(envio do comprovativo de transf. por email) 
Paulo Bicho 

965 329 288 / 22930 (equipa 3) 
 

 

Canoagem 
Lago Alqueva – O Oásis do Alentejo 

01 de Junho de 2019 
  

Distância: aproximadamente 6km. 
Dificuldade: mínima (fácil) 
Duração: variável entre as 2:30h e 3:30h  
 
Passeio circular com saída na marina junto ao paredão da barragem de Alqueva. 
Durante o passeio terá a possibilidade de ficar a conhecer a história da construção do 
maior lago artificial da Europa e o seu impacto na região. Pelo meio, paragens nas ilhas 
para desfrutar dos verdadeiros paraísos que foram criados com a subida das águas. 
Para completar o programa Poderá desfrutar de momentos únicos de integração na 
Natureza. 
      Pagamento por transferência  
                       IBAN: 0018 0003 4087 8456 0205 3 
O Programa inclui:                      LOCAL DE ENCONTRO                          
Monitor                                        JUNTO Á SEDE DO CLUBE                                                     
Lugar em caiaque bi-lugar                                                           ÁS 07:30 HORAS 
Pagaia 
Colete    Ida e volta em autocarro de turismo 
Saco estanque                                                                  Almoço em restaurante a combinar 

Comparticipações: 
 
Sócios: 25,00€ 
Não Sócios: 43,00€ 
(oferta a crianças até 8 anos) 

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


Inscrições e outras informações 
 

Rui Sequeira 
932 795 005 / 36228 

 

rui.sequeira@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
Não sócios: - 
 

 

Experiência de SUP 
15 de Junho de 2019 

Ericeira 
 



 

Rally Paper 
Rota do Moscatel da Arrábida 

  

22 de Junho de 2019 
 

Descrição das Atividades 
A atividade é competitiva e praticada em equipas. Cada equipa recebe um questionário e tem um 
tempo de saída desfasado do da equipa anterior. As perguntas dividem-se em perguntas de 
observação, que guiam os participantes pelo percurso mistério, perguntas de cultura local, que 
obrigam a interagir com a população local e perguntas de cultura geral, que põem à prova os seus 
conhecimentos globais. Pelo meio há sempre uns pedidos originais (como uma sardinha fresca, 
uma batata cozida, 132g de areia, ...). Para ser primeiro é preciso ter a melhor pontuação nas 
questões do questionário, nos pedidos e cumprir o tempo de prova. 
 
Almoço – Porco no Espeto, Caldo Verde, Saladas Frescas, Batatas Fritas Chips, Vinhos Regionais, 
Sumos e Refrigerantes, Café 
Transportes 
Os transportes para a atividade são da responsabilidade do grupo participante. 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 15€ 
Não sócios: - 30€ 
 

Inscrições até 07 de Junho de 2019 
 

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

 

ncs@thenavigatorcompany.com 

09:30h - Encontro junto ao Castelo de Palmela  
10:00h - Partidas do Rally Paper 

13:00h - Chegadas – Local a descobrir 
13:30h - Almoço Convívio - Porco no Espeto  

15:30h - Animação Musical 
17:00h - Anúncio das classificações 



 

Cabo Verde 

Ilha da Boavista 
7 a 14 de Julho de 2019 

 PROGRAMA DA VIAGEM:  

1º Dia - Setúbal/Lisboa/ Ilha da Boa Vista  
Comparência na Av. Luísa Tódi junto à sede do Navigator Clube Setúbal em hora a 
determinar com destino ao aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque e 
partida em voo TP 9014, pelas 08h50 com destino à Ilha da Boa Vista. Chegada 
prevista pelas 11h05 e transfer para o hotel Riu Karamboa 5*, Instalação no hotel. 
Início do regime tudo incluído. Alojamento.  

2º ao 7 Dia – Ilha da Boa Vista  
Regime tudo incluído e alojamento no hotel mencionado. Possibilidade de realizar 
algumas excursões opcionais no destino. Dias inteiramente livres com possibilidade 
de participação em atividades que a estrutura do hotel oferece e/ou visitas 
facultativas.  

8º Dia – Ilha da Boa Vista/Lisboa/Setúbal 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar, partida para o aeroporto e 
embarque no voo TP 9000 pelas 11h05 com destino a Lisboa. Chegada prevista pelas 
17h45 a Lisboa. Viagem para Setúbal e fim da viagem.  



Inscrições: 
 

Rogério – 36203 / 932 762 153 
 

Rogerio.vicente@thenavigatorcompany.com 

PREÇO DA VIAGEM: 
 
PREÇO POR PESSOA COM TAXAS INCLUIDAS: 
 
  Sócio  Não Sócio 
- EM QUARTO DUPLO  940,00€  1.050,00€ 
- SUPLEMENTO SINGLE  225,00€      225,00€ 
- Dos 2 aos 11 anos   520,00€     610,00€ 
 
   (Máximo 1 criança p/quarto) 
   Nota: Se for mais que 1 criança, o preço será sob consulta. 
 
O Preço Inclui:  
 -   Passagem aérea Lisboa/ Ilha da Boavista / Lisboa, em voo 
direto de carreira regular com direito a 23kg de bagagem (por 
pessoa);  
- Transfer de autocarro Setúbal / aeroporto de Lisboa/ Setúbal;  
-   7 noites de alojamento no hotel mencionado + Regime tudo 
incluído;   
- Seguro Multiviagens (capital de 25.000,00 Eur.);  
- Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva; 
- Taxas de aeroporto, de combustível e de segurança ( valor 

actual: 223,00€); 
 

 O Preço Não Inclui:  
- Despesas de carácter pessoal;  

 
O PAGAMENTO PODE SER FEITO EM PRESTAÇÕES.  

A combinar na altura da marcação. 
 

As inscrições devem ser feitas o mais breve possível, serão aceites por 
ordem de inscrição de modo a poder ser feita de imediato a reserva.  

São limitadas as inscrições a 50 participantes com comparticipação do 
NCS. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih9IX5_ZPhAhWrAWMBHdAAAVoQjRx6BAgBEAU&url=https://destinia.pt/h/h224468-clubhotel-riu-karamboa&psig=AOvVaw2lB3z2j-5k9gQslBQOfpZr&ust=1553283441351347


PROGRAMA PREÇOS 
 

UM DIA NA BAÍA 

Passeio de baco pela Baía de Setúbal – Um dia na Baía 

Possibilidade de observar a população residente de 

golfinhos.  

Banhos de Mar & Snorkeling de acordo com as condições 

meteorológicas. 

Welcome drink  Moscatel de Setúbal/ Música ambiente / 

Bar a bordo. 

Menu Barbecue 

 

O MENÚ INCLUI: 

Tábua de queijos & Welcome Drink Moscatel de Setúbal 

Pão / Saladas /Vinho / Cerveja / Água / Sumo / Doce / Fruta / 

Café 

Porco no Espeto a bordo                          

               BAR ABERTO 

                                                     Vinho / Cerveja / Água / Sumo 

 

Aula de Hip Hop a bordo ou na praia 

Outras atividades surpresa 

Atividades Extra 

 

Até dia 10 de Julho 

Paulo Bicho  – 965329288 

Equipa 3 - Ext. 22930 / 

22630 

Inscrições Dia 20 de Julho de 2019 

11 Horas 

Hora e Local a combinar  

 Limite 

70 Pessoas 
Caso o n.º inscritos 

exceda a capacidade da 

embarcação haverá um 

segundo passeio em data 

a anunciar 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

•Sócios Adultos:  35€ 

•Não Sócios:        70€ 

Crianças: 

•Até 4 anos: não pagam 

•Dos 4 aos 8:      12.5€ 

•Dos 8 aos 13:    15€ 

 
 

O Pagamento será feito preferencialmente 

através de transferência bancária (com 

apresentação do respetivo comprovativo de 

pagamento) 

 
 

    IBAN: 0018 0003 4087 8456 0205 3 

Até dia 10 de Julho 

  

Paulo Bicho  – 965329288 

Equipa 3 - Ext. 22930 / 

22630 

Passeio de barco  
pela Baía de Setúbal 



Inscrições até 13 de Setembro: 
 

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

 

ncs@thenavigatorcompany.com 

 

Prova de Karts 
21 de Setembro de 2019 

  

Venha conviver com colegas amigos e família numa prova de Karting a 
realizar-se no Kartódromo de Palmela no próximo dia 21 de Setembro pelas 
10 horas. 
 
A prova consiste em 10 minutos de treino e 25 minutos de corrida. 
Os Karts são os de 270cc 
Após a prova terá lugar o almoço no Restaurante Girassol em Sarilhos. 
  

Preço de Sócio – 32,5€ 
Preço de não sócio – 65€ 

Agregado Familiar (almoço) – 12,5€ 
Não sócios (almoço) – 25€ 

  
O preço inclui a participação na prova de karts, o seguro de acidentes 
pessoais e o almoço no Restaurante Girassol em Sarilhos.  
O transporte para o kartódromo e restaurante é da responsabilidade dos 
participantes na atividade. 
 



 

Nuno Maneira 
939 987 545 

 

  

 

Concurso de Pesca Desportiva 
05 de Outubro de 2019 

  

 

A todos os interessados, o NCS vai realizar dia 05 de Outobro mais 
um concurso de pesca desportiva.  
 

O prazo de inscrição termina no dia 12 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€ 
 



 

Passeio Enoturístico à Quinta da Bacalhôa 

12 de Outubro de 2019 
 

 
 
 

Considerada a mais bela quinta da primeira metade do século XV ainda existente em Portugal, a 
Quinta da Bacalhôa é uma antiga propriedade da Casa Real Portuguesa. Localizados em Azeitão, 
a Quinta e o famoso Palácio da Bacalhôa constituem um monumento artístico da maior 
relevância para o País. 
A vinha que rodeia o lago é plantada com as castas Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. O centro 
de vinificação vinifica as uvas da Quinta e as de todas as propriedades localizadas na Península 
de Setúbal. Aqui está centralizada a operação de engarrafamento e armazenamento de produtos 
já acabados. Este centro muito extenso distribui-se por diferentes edifícios, com os sectores de 
receção das uvas e vinificação clássica, fermentação em barris, armazenamento, preparação 
para engarrafamento, linhas de engarrafamento, estágio de vinhos generosos, estágio de 
garrafas.  
Desenvolveu ao longo dos anos uma vasta gama de vinhos que lhe granjeou uma sólida 
reputação e a preferência de consumidores nacionais e internacionais. Presente em 7 regiões 
vitícolas portuguesas, com um total de 1200ha de vinhas, 40 quintas, 40 castas diferentes e 4 
centros vínicos (adegas), a empresa distingue-se no mercado pela sua dimensão e pela 
autonomia em 70% na produção própria. 
No século XIV, a propriedade pertenceu, como quinta de recreio, a João, Infante de Portugal, 
filho do Rei D. João I. Herdou-a sua filha Dona Brites, casada com o segundo Duque de Viseu e 
mãe do Rei D. Manuel I. Os edifícios, os muros com torreões de cúpulas aos gomos e também o 
grande tanque mandados construir por Dona Brites chegaram aos nossos dias. 
Em 1528, a quinta seria vendida a D. Brás de Albuquerque, filho primogénito de D. Afonso de 
Albuquerque. O novo proprietário, além de ter enriquecido as construções com belos azulejos, 
mandou construir uma harmoniosa "casa de prazer" junto ao lago e dois robustos pavilhões 
junto aos muros laterais. 
Este morgadio viria a ser herdado por, Dona Maria Mendonça de Albuquerque, casada com D. 
Jerónimo Manuel, conhecido pela alcunha de "Bacalhau". É muito provável que o nome 
"Bacalhôa", pelo qual veio a ficar conhecida a antiga Quinta de Vila Fresca, em Azeitão, se deva 
ao facto de a mulher de D. Jerónimo Manuel ser designada da mesma forma sarcástica. 

Inscrições: 
 

Francisco 
937 681 960 

Francisco.almeida@thenavigatorcompany.com 

Valores visita à adega e Palácio: 
(Valor do almoço por definir) 

Sócios: 6€ 
Crianças (até 12 anos):  grátis 
Não Sócios: 10€ 

Início da visita: 10:30    //    Almoço: 13:00 
(Deslocação em viatura própria) 



Inscrições limitadas a 20 pessoas até 01/10/2019 
 

Nuno Maneira 
939 987 545 

 

Comparticipações: 
 
Sócios: 15,00€ 
Não sócios: 20,00€ 
 

 

5º Spinning Master de Costa 
 

19 de Outubro de 2019 
  

 
 

Horário: 

5:00h – Praia de Albarquel 

6:00h - Inicio da prova 

12:00h - Almoço 

14:00h – Entrega de Lembranças 

 



 

Passeio Cultural e Gastronómico 
“Esta Lisboa que eu Amo” 

  

26 de Outubro de 2019 
 Pelo Bairro Alto e Bica 
 

ESTA LISBOA QUE EU AMO 
Capital do império perdido, Lisboa continua a ser uma cidade inexplicável pela sua 
beleza. A monumentalidade convive porta a porta com o rebuliço da vida, ou das vidas 
de muitos que se cruzam. Apressados, habituados ou embriagados, não reparam numa 
Lisboa de bairros típicos, de esquinas, de rostos, de histórias. Histórias que se contam 
pois estão nos livros e outras, que apenas se adivinham, pois estão num pulsar único 
de sorrisos e entre janelas. Subir e descer o Bairro Alto e a Bica, sentir a luz única, 
sentir uma Lisboa, de bairros encarrapitados, de roupa estendida, do fado, das 
histórias da História, do típico e do apaixonado. 
 

O preço inclui: 
O transporte Setúbal – Lisboa – Setúbal, um passeio guiado com a duração de aprox. 

3 horas com 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 sócios: - 50€ 

Inscrições até 18 de Outubro de 2019 
 

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

 

ncs@thenavigatorcompany.com 



 

Passeio Convívio S. Martinho 
10 de Novembro de 2019 

  

 
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 2019/20 

 
  

 
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 



 

Piquenique de Primavera na Arrábida 
13 de Abril de 2019 

 

Adiado devido às condições atmosféricas 

Nova data a definir 

 
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 09 de Abril de 2019: 
 

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

 

ncs@thenavigatorcompany.com 

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

Programa 
10:15h - Encontro com a Equipa Dinamizadora 
10:30h – Passeio Guiado em Natureza 
13:00h - 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 atividade 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 



Inscrições e outras informações 
 
 
 

ncs@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: 40,00€ 
 
 

 

Baptismo de Mergulho no Mar 
Sesimbra 

 

Data a definir 

 
 Sócios – máximo 16 participantes 

 
O programa inclui barco e almoço mas não inclui transporte 

 



Inscrições: 
 

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

 
ncs@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
 
Sócios: - 
 
 

 

Passeio de BTT 
  

 

 
 

PROGRAMA A DEFINIR 



Inscrições limitadas 
 
 

ncs@thenavigatorcompany.com 

Comparticipações: 
Sócios: 
Crianças: 
Não sócios: 
 

 

“… Silêncio, vamos ouvir Fado” 
Sede do Clube na Av. Luísa Todi, 33 – 1ºD 

 
Fadistas 

• Valter Palma 

• Inês Pereira 

 

Guitarra 

• Jorge 

• Pimentel 

 

Viola 

• Albano 

• Almeida 

 
  PROGRAMA A DEFINIR 

 
Inscrições abertas após conhecimento do programa 


