
 

Departamento de Professores e Educadores 

Aposentados 

Passeio Cultural ao Oeste 

Dia 27/6 - 8h – Partida de Sete Rios, frente ao Jardim Zoológico. 

9h – Chegada ao Bombarral onde visitaremos Teatro Eduardo Brazão, 

construído no início do século XX, e o Museu Municipal, situado  no 

Palácio Gorjão, antigo solar dos Coimbras, com origem no século XVII, 

constituído por salas de arqueologia, escultura e medalhística e uma 

interessante exposição etnográfica com representação dos ofícios 

tradicionais.   

Continuação da viagem para a Quinta do Sanguinhal de Abel Pereira da 

Fonseca onde teremos visita guiada, almoço e prova de vinhos. 

De seguida visita ao Santuário do Senhor Jesus do Carvalhal, templo 

onde os Círios são uma manifestação religiosa popular, presente ao longo do 

ano, que algumas comunidades cristãs, desde tempos antigos, organizam 

para louvar e dar graças em cumprimento de promessas. 

Seguimos depois para a Quinta dos Loridos onde veremos o maior jardim 

oriental da Europa, o impressionante Bacalhôa Buddha Eden.  

Continuação da viagem até Peniche. Jantar e alojamento no Hotel Soleil. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 28/6 - Após o pequeno almoço, 

transporte ao cais de embarque em Peniche 

10h – Embarque para as Berlengas um lugar 
sui generis em Portugal, situadas a 15 Km da 
costa oeste de Peniche e composta por três 
ilhéus – Berlenga Grande, as Estelas e os Farilhões-Forcados. A Berlenga evidencia-se por representar 
cerca de ⅔ da sua superfície total. É considerada uma área protegida desde de 1465, quando o Rei 
Afonso V proibiu qualquer tipo de acções contra a natureza naquele lugar, e desde 2011, foi 
declarada pela Unesco, Reserva Mundial da Biosfera. 

11h – Visita pedonal à ilha da Berlenga e visita de barco à sua orla 

costeira. 

 Almoço Regional e tempo livre.  

16h – Embarque para regresso 

17h – Partida para C. Rainha. Jantar e alojamento no Hotel 

Internacional. 
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 Dia 29/6 - Após o pequeno almoço transporte à estação de caminho de 

ferro onde iniciaremos o passeio pedonal - Rota Bordaliana, um roteiro 

cultural e artístico que homenageia Rafael Bordalo Pinheiro e a tradição 

na cerâmica de Caldas da Rainha. 

12h – Visita guiada à Casa Museu Rafael Bordalo Pinheiro. 

13h - Almoço em Restaurante local. De seguida, partida para Rio Maior 

onde iremos visitar as Salinas Naturais consideradas únicas no 

género a nível Nacional e ainda em exploração, são um dos principais 

tesouros patrimoniais da região.  

18h – Regresso a Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço:      225€ em quarto duplo    

          265€ em quarto individual 

Inclui: Transporte em autocarro, alojamento em hotéis em regime de meia 

pensão, 3 almoços, viagem de barco à Berlenga, visitas indicadas, auriculares e 

seguro de viagem. 

Inscrições até 12-06-2017 

email: brauliolmartins@gmail.com ou pelo tel. 960 202 007 

Pagamento por transferência bancária para NIB do SPGL: 0035 0697 0000 4919 2303 7 

mailto:brauliolmartins@gmail.com

