
 

 

 

Protocolo de descontos para os sócios da 

Associação Nacional de Cruzeiros (ANC)   

 

 

 

Oferecemos da nossa parte um desconto em diversas árias como abaixo assinaladas, 

para que apesar da crise que todos vivemos, continuemos a ver embarcações no Tejo. 

 

� 10% no travel lift e grua (na realização da pintura de fundo) 

� 20% sobre a nossa tabela de pinturas de fundo 

� Oferta do polimento do costado (na realização da pintura de fundo) 

� Oferta do escoramento na realização da pintura de fundo 

� Oferta da lubrificação dos molinetes 

� 10% nos elementos e peças necessárias a revisão do seu motor 

(Volvo Penta, Yanmar, Mercruiser, Yamaha, Honda, Mercury, entre outros) 

 

Pedido de orçamentos através do Tel. 91 748 10 29 / Fixo: 21 240 23 67 

ou e-mail:  renato@nauticaservicos.com 

Condições: 

Trabalho efectuados nas docas da APL 

Validas para sócios com as cotas actualizadas. 

1 embarcação por cada nº sócio 

 
 
Este protocolo será valido até 31 de Dezembro 2014, e passível de ser renovado ou alterado após análise conjunta das partes. 

A ANC em contra partida compromete-se a divulgar as 2 páginas deste protocolo junto dos seus sócios, através do site, de newsletter e outras 

publicações. 

 

Lisboa 22/01/2014 

 

Renato Santos   Telm:  917 481 029 cont: 203429800   Mail: renato@nauticaservicos.com 
 



Revisão oficial 

A preço justo 

Do seu motor 

 

Para assegurar um bom desempenho e uma maior longevidade do seu equipamento, a“Náutica serviços” 
dispõe de serviços de manutenção, que abrangem: 

• Lavagem de Alta Pressão 
•  
• Escoramento com berços próprios 
•  
• Pinturas de Fundo e aplicação de Anti-Fouling  
•  
• Tratamento Anti-Osmose e Reparação de Blisters  
•  
• Trabalhos em Fibra e Gelcoat  
•  
• Polimentos Gerais  
•  
• Pintura de Costados e Convés  
•  
• Reparação e Tratamento de Patilhões  
•  
• Reparação de Lemes  
•  
• Recuperação de Hélices  
•  
• Colocação de Mastros  
•  
• Colocação e Substituição de Brandais 
•  
• Electricidade e Electrónica  

 
Para poder chegar ao barco, dar à chave e zarpar sempre que o desejar, com a garantia do construtor 
preservada, realizamos: 

• Manutenções/revisões periódicas motores  
•  
• Manutenções/reparações gerais/curativas motores  
•  
• Montagem/Instalação de equipamentos/extras em embarcações 
•  
• Isolamento do compartimento motor 

Dispomos de mecânica especializada em motores marítimos, desde simples revisões e reparações, à 
reconstrução de motores e outros trabalhos mais exigentes. Trabalhamos com todas as marcas, 
nomeadamente Volvo Penta, Yanmar, Mercruiser, Yamaha, Honda, Mercury, entre outros, somos 
especialistas também no tratamento, reparação e substituição de todos os itens auxiliares: hélices, 

casquilhos, veios, rolamentos, vedantes, etc.  

Renato Santos   Telm:  917 481 029   Mail: renato@nauticaservicos.com 
 


