
 

 

INSCRIÇÕES ATÉ AO DIA 30 DE NOVEMBRO 

Mais informações / inscrições na secretaria do clube Galp Núcleo Norte 



 

 

INFO #cgnorte 

Convívio Natalício de Associados   07 de dezembro 

                 Casino de Espinho  

  

Conforme já começa a ser tradição, vai o Clube Galp Núcleo 

Norte realizar no dia 07 de Dezembro o  jantar de Natal para 

todos os seus associados. 

Este evento terá lugar no Casino de Espinho, onde os nossos     

associados e familiares terão oportunidade de confraternizar 

e   viver em conjunto o espírito natalício 

Pensamos que o local escolhido é adequado à importância do  

evento e será do agrado dos associados. Contamos com a  

vossa presença para abrilhantar esta iniciativa e em conjunto             

confraternizarmos num  ambiente natalício entre amigos e  

colegas, muitos dos quais só revemos nestas ocasiões. 

Para os que não quiserem – ou não puderem – utilizar transporte próprio, a Direção do    

Clube  colocará ao dispor um autocarro que sairá da sede do clube, na Refinaria de         

Matosinhos pelas 18.00h. 

 

A Direção! 

 

Reencontre os seus amigos e colegas, neste convívio  Natalício! 

  

                        Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

     Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

037/2019  



 

 

INFO #cgnorte 

Convívio Natalício de Associados   07 de dezembro 

                 Casino de Espinho  

  

Programa: 

 Pelas 19:00H será servido um Brinde de receção 

 Às 20:30 H terá inicio o Jantar Convívio de Natal CGN 2019  

 Acompanhamento Musical “Sonus Faber” 

 Inclui ainda um Espetáculo de Animação “Eu tenho 2 Amores” (espetáculo sujeito a alteração) 

 

INCLUI: 

Menu: 

 Brinde de Receção (espumante, sumos) 

 creme de abobora com estrelinhas de camarão 

 Lombinhos de pescada corados com ameijoas  

 Carré de porco assado com redução de vinho do Porto e ameixa preta 

 Crocante de amêndoa e manga (semifrio) 

 Vinhos da casa, águas ou refrigerantes e café 

 Transporte 

 

  IMPORTANTE - Não é Permitido a participação a Menores de 10 anos (regulamento do casino) 

 

INSCRIÇÕES ATÉ AO DIA 30 DE NOVEMBRO 

O pagamento poderá ser efetuado em até: 3 (três) prestações, uma no ato da inscrição, mais  duas em 
(Novembro e Dezembro) 

 Preço  

Associados Adultos 55 € 

Não Associados  60 € 

Crianças a partir >11 anos - 55 € 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

  

                        Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

     Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

037/2019  


