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Passeio a Alhandra 

O primeiro “Clássico” do programa!! 

No seguimento dos anteriores passeios a Alhandra que tão boas recordações têm trazido, 

voltamos a organizar este evento.  

É nossa intenção proporcionar uma sã confraternização entre os participantes, permitindo 

“inaugurar” a época Náutica de 2012 e desfrutar uma agradável navegação no estuário do rio 

Tejo entre a Marina Parque das Nações e a pitoresca localidade de Alhandra.  

 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiros 

Marina Parque das Nações 

 

Data de realização 

Dia 24 e 25 de Março 

 

Programa 
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24 – Março | Pavilhão Conhecimento "O Mar é fixe mas não é só peixe"  

Ao longo da história, o mar tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento da 

humanidade. Grandes cidades e metrópoles desenvolveram-se em torno de portos naturais e 

estão ainda muito dependentes do mar, tanto ao nível económico como cultural. 

Daí podermos dizer que O mar é fixe mas não é só peixe.  É também ciência, economia, lazer e 

muito mais. Esta exposição interactiva leva-nos ao mundo das embarcações e contentores, 

bóias e faróis, empilhadoras e cabos, portos e marinheiros… 

Sinta a vibração deste porto onde a mercadoria é o conhecimento, da engenharia à economia, 

da mecânica à óptica, sem esquecer as memórias e tradições. 

O mar também é uma boa oportunidade para regressar ao Pavilhão do Conhecimento. 

 

Bilheteira: 

Adulto: 7€ 

Criança até aos 3 – livre 

Criança dos 3 aos 6 – 3€ 

Criança dos 7 aos 17 – 4€ 

Bilhete Família – 15€ (comporta 2 adultos e crianças agregadas) 

* Programa facultativo 

 

 

24 – Março | Casino de Lisboa "Plug n´play" 

Uma esplanada rotativa de diversas plataformas que possibilita uma progressiva visão dos 

espaços envolventes.  

É o “coração” e centro de convívio do Casino Lisboa com serviço de bar e cafetaria, onde 

conceitos como cocktail bar e finger food se fundem numa ambiência musical “chill-out”, 

pontuada com intervenções coreográficas e acrobáticas.  

As opções de multimédia surgem na sua máxima expressão dimensional, vertidas num ecrã 

gigante de 200 metros quadrados. 

Carolina Antunes (voz), Jorge Correia (guitarra), Pedro “Olho Azul” (baixo) e Ivan Ferreira 

(bateria) são os Plug ‘n’ Play, um projecto musical nascido no Barreiro, em 2008, que tem na sua 
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génese o espírito de equipa, a diversão e o gosto por tocar ao vivo.  

As actuações em bares de música ao vivo fazem parte do quotidiano desta banda de covers, 

cujo reportório abrange temas de artistas tão diferentes como Pink, Anouk, Tina Tuner, Maroon 

5, entre outros. 

Bilheteira: 

Entrada Livre . M/18 

Programação sujeita a alterações  

* Programa facultativo 

 

25 – Março | Restaurante "Voltar ao Cais" 

A ementa inclui as entradas, bebidas, um prato de peixe servido primeiro, um prato de carne 
servido após, uma sobremesa e café. 
 
 Preçário 

- Dos 4 aos 6 - 5,00€; 
- Dos 6 aos 10 - 6,00€; 
- Dos 10 aos 14 - 8,50€; 
- A partir dos 14 Anos - 22.00€.  
 

 

 

Apoios 

MPN - Marina Parque das Nações  

ASC - Secção de Vela do Alhandra Sport Clube. 

EuroPalco 


