
Caro Associado, 

  

Anexamos o programa detalhado do Cruzeiro da Páscoa a Tróia, interligado com o 

Campeonato Regional do Centro ANC 2010: 

  

  

Dia 1-Abril, 5ª feira  

 Cruzeiro até à Marina de Tróia, com largada junto à Torre de Belém, às 09:00 

(Baixa-mar às 11:20).  

 Chegada à Marina de Tróia por volta das 17:00.  

São aproximadamente 40 milhas náuticas e considerámos uma velocidade média 

verdadeira de 5 nós. 

   

  

Dia 2-Abril, 6ª feira (feriado sexta-feira santa) 

 Regatas do Campeonato Regional ANC organizadas pelo CNS - Clube Naval 

Setubalense.  

 Dia Livre para quem não faz as regatas. 

   

Dia 3-Abril, sábado 

 Regatas do Campeonato Regional ANC organizadas pelo CNS - Clube Naval 

Setubalense. 

Para quem não participa nas regatas, a Câmara Municipal de Grândola oferece o 

seguinte programa (número mínimo de 20 participantes, máximo 48, para reserva de 

autocarro e visitas):  

 09:30 – Saída de Tróia  

 10:30 –  Recepção no espaço “Ideias & Produções Populares”do Centro de 

Artesanato do Lousal. Prova de licores e chá e produção de artesanato ao vivo.  

  11:00 – Visita ao Centro Ciência Viva do Lousal “Mina de Ciência”, um espaço 

interactivo de divulgação científica e tecnológica. Visita virtual à  mina na 

CAVE-Hollowspace (“Gruta Virtual”).  

  12:00  – Visita ao Museu Mineiro do Lousal “Central Eléctrica” com um 

importante espólio no âmbito da arqueologia industrial.  

  13:00 – Almoço no Restaurante “Armazém Central” (um restaurante que, 

aparece no guia Boa Cama, Boa Mesa, que anualmente o jornal Expresso edita e 

onde são referenciados os melhores restaurantes do País, em termos da 

qualidade gastronómica e que é, em Portugal, o que o Guia Michelin é a nível 

europeu) com animação do Grupo Coral “Os Mineiros do Lousal”. Preço por 

pessoa - 19,00 euros refeição completa: Entradas: Rissol de torresmos, Azeitonas, Queijo, Enchidos 

de alhada e Mistura do Mineiro / Bebidas : Aguas, vinho Alentejano e sumos /  Sopa : Do Mineiro (puré de feijão com 
verduras) ou canja de galinha do campo /  Prato Porco à Patego ou à Camponês (carne assada de cebolada, no forno 

com batata a murro miolos fingidos) /  Sobremesa : Arroz doce ou Lousalinho  ou  fruta /-  Café.  

  15:00  – Passeio até à Barragem da Tapada.  



  15:30 – Visita à Albergaria  “Santa Bárbara dos Mineiros”.  

  15:45 – Regresso a Tróia. 

Jantar num dos hotéis do Tróia Resort, onde terá lugar a cerimónia de entrega de 

prémios aos vencedores do Campeonato Regional. CUSTO POR PESSOA - 10,00 euros 

(IVA incluído) 

  

Dia 4-Abril, domingo de Páscoa 

  

Largada com destino a Lisboa às 09:00. Chegada prevista cerca das 17:00 (Preia-mar às 

19:52). 

  

 

NOTAS: 

Os 2 eventos são independentes, isto é, quem participar no cruzeiro não é obrigado a 

participar nas regatas, e vice-versa. 

O jantar também não é obrigatório. Só participa quem quiser. 

O custo dos 3 dias de marina será de 30,00 euros (IVA incluído) seja qual for o tamanho 

da embarcação. Oferta válida também para catamarans.  

  

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS NA SEDE DA ANC. 

  

  

Saudações Náuticas,   

  

A Direcção 
 


