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Passeio ao Seixal 

No seguimento dos anteriores passeios realizados no estuário do Tejo, que tantas aventuras tem 

proporcionando, e aproveitando a abertura das novas infraestruturas e demais condições 

disponibilizadas pela edilidade do Seixal, propomo-nos organizar um passeio ao Seixal. 

É nossa intenção proporcionar uma agradável navegação pelo estuário do rio Tejo, entre a 

Marina Parque das Nações e o Seixal assim como uma sã confraternização entre os 

participantes. 

 

Organização 

Associação Nacional de Cruzeiros 

Marina Parque das Nações 

 

Data de realização 

Dia 22 e 23 de Setembro 

 

Programa 
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22 – Setembro | Casino de Lisboa  

Musica ao Vivo – Arena Lounge 

Skool Daze  
Os Skool Daze são uma banda de covers de Lisboa composta por Denisa Figueira (voz), Ruca (baixo), 
João Paulo Aça e Bruno Cruz (guitarras). Reconhecidos pela sua energia em palco e boa disposição, os 
Skool Daze comandam o público numa viagem de recordações que não deixa ninguém indiferente! O 
repertório percorre temas rock dos anos 80 aos dias de hoje, sem esquecer bandas como AC/DC, Queen, 
Aerosmith, Whitesnake, Bruce Springsteen, até outros mais actuais como Foo Fighters, PinK, Joss Stone, 
Train, entre outras. 
 
Entrada Livre - M/18 

* Programa facultativo e sujeito a alterações 

 

23 – Setembro | Acostagem no Seixal  

Valor: Depende das características da embarcação, consultar tarifário em, 
 
http://www.cm-seixal.pt/NR/rdonlyres/8839029A-5CCE-47F9-95E9-D58E1EA0F163/8091/ENBS_0912.pdf  

 
* Com serviço de marinheiro disponível para embarcações fundeadas 
 

23 – Setembro | Restaurante "O Bispo" 

A ementa proposta inclui: 
 
Couvert:  Pão, manteigas, azeitonas temperadas, patés, queijo de cabra fatiado; 
Prato de peixe:  Massada de peixe  
Prato de carne:  Carne assada com batata assada e ervilha salteada  
Sobremesa:  Mousse de chocolate, leite creme, doce da casa, gelatina ou fruta ( 1 por pessoa); 
Bebidas:  Vinho branco e tinto da casa, sangrias, refrigerantes, ice tea, águas e Café 
 
Valor: 
Adultos:   15,00 € : 
Crianças:  Dos 5 aos 10 anos 7,50 € .  

Dos 11 aos 12 anos  10 € .  
  

  

Apoios 

MPN - Marina Parque das Nações  

EuroPalco 


