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Magusto de São Martinho e passeio a Alhandra 

Em dia de São Martinho, “lume, castanhas e vinho” como o ditado popular diz é assim que 

queremos “aquecer” o próximo dia 10 de Novembro, com um Magusto na Marina do Parque das 

Nações. 

Porque gostamos de inovar e criar condições que permitam a participação dum maior número de 

Associados ANC e utilizadores da Marina do Parque das Nações, propomos a realização de um 

BINGO logo a seguir ao Magusto… 

E como não gostaríamos de acabar o ano sem ir a Alhandra, se o tempo o permitir, no Domingo 

dia 11, sugerimos um passeio a Alhandra para o já habitual almoço no “Voltar ao Cais”, locais 

que tão bem nos tem acolhido em anteriores edições do já clássico “Rio acima “. 

 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiros 

Marina Parque das Nações 

 

Data de realização 

Dia 10 e 11 de Novembro 

 

Programa 
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Inscrição 

10 – Novembro | Magusto e BINGO "Edifício Capitania Marina do Parque das Nações" 

A inscrição para o Magusto será de 2,0 € por pessoa, com direito a castanhas, bebidas e acesso 

ao BINGO.  

11 – Novembro | 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€.  
 

As inscrições podem se realizar diretamente na MPN ou na cede da ANC até às 18:00 hr de 

quinta-feira, dia 8 de Novembro. 

 

A Marina do Parque as Nações oferece a estadia aos associados ANC que se inscrevam no 

Magusto e/ou no passeio a Alhandra. 

 

 

Apoios 

MPN - Marina Parque das Nações  

ASC - Secção de Vela do Alhandra Sport Clube. 

EuroPalco 

 


