
SEIXAL, 9 e 10 de Novembro de 2019 

Cruzeiro de São Martinho 
Associação Nacional de Cruzeiros / Associação Nautica do Seixal 

 

Caros Associados 
 A Associação Nacional de Cruzeiros, em colaboração com a Associação Nautica do Seixal vão 

promover nos próximos dias 9 e 10 de Novembro um Cruzeiro de São Martinho na belíssima 

Baía do Seixal. 

As embarcações ficarão encostadas ao pontão da ANS do Seixal e em poitas, pelo que o 

número de lugares é limitado.  

No sábado, dia 9 de Novembro teremos um jantar para as tripulações participantes seguido de 

um  magusto que será um belíssimo momento de confraternização. 

Vem passar um fim de semana diferente, aproveitar a hospitalidade da Estação Nautica do 

Seixal e ajudar a dinamizar o Tejo na vertente do Cruzeiro. 
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 O número de inscrições é limitado e poderá ser feito na nossa sede, por e-mail 

(geral@ancruzeiros.pt) ou por telefone (213958910) entre as 13 e as 19h.  

 No acto de inscrição deverá indicar o número de tripulantes para efeitos de preparação 

do Jantar e do Magusto. O valor de inscrição será por tripulante:  17€ por adulto e 8€ 

por criança dos 6 aos 12 anos. Crianças com idade inferior a 6 anos ficam isentas. 

  O pagamento pode ser feito na sede ou por transferencia bancária para a ANC          

(IBAN PT50 0010 0000 4630 0340 0016 9) 

 A estadia no Seixal será oferecida pela Associação Nautica do Seixal, sendo o valor de 

inscrição para suporte do Jantar, do Magusto e da logística do transporte de vai-vem até 

às 24:00. 

Programa 

 

Sábado, 9 de Novembro 

Chegada das embarcações à Baía do Seixal, sendo os lugares distribuídos por ordem de 

chegada e de acordo com o tamanho das mesmas. 

19:45 - Jantar no Salão Nobre daAssociação Nautica do Seixal, que será seguido do Magusto 

com castanhas, água pé e música. 

Domingo, 10 de Novembro 

Dia livre para aproveitar a bela Baía do Seixal e partida para as docas de origem à hora a que 

cada patrão determinar 

Marés  Praia Mar Baixa Mar 

Sábado, 9 de Novembro 2019 
 
Domingo, 10 de Novembro 2019 

13:10 
 
13:50 

19:00 
 
19:30 

 

Contamos contigo e com as vossas tripulações. 

Saudações náuticas 


