SPGL – Departamento de Professores e Educadores Aposentados
Conhecer as Salinas do Samouco, Alcochete e Passeio a
bordo do “Bote Leão”

20 de outubro
Preço – 60€ /pessoa - inclui:
transporte, seguro de viagem,
áudio-guias, almoço, visitas
conforme programa e passeio
de barco.

INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE
OUTUBRO

O complexo das Salinas do Samouco remonta ao séc. XIII. É um
complexo único, que une a diversidade a um património
sociocultural. Ocupando uma área de 360 hectares, este complexo
centenário foi, durante muitos anos, o principal
produtor de sal de todo o país. As Salinas do
Samouco albergam hoje, para além da
produção de sal, um projeto ecológico e
ambiental de proteção e conservação, sendo
um local de alimentação, refúgio e nidificação
para milhares de aves e outras espécies

Programa:
08h30 - Partida de Lisboa / Sete Rios (junto ao Jardim
zoológico)
09h15 - visita das Salinas do Samouco – Trilho do Flamingo
- percurso circular com 4,7Km e de dificuldade reduzida.

12h45 - almoço
14h30 – 1º grupo- Passeio no Tejo a bordo do “Bote Leão”
- 2º grupo - Visita ao núcleo antigo de Alcochete
16h00 - 2º grupo - Passeio no Tejo a bordo do “Bote Leão”
- 1º grupo - Visita ao núcleo antigo de Alcochete
19h - chegada a Lisboa
- O passeio é aberto aos sócios do SPGL e respetivos acompanhantes e sujeito a inscrição prévia.
- As inscrições decorrem até 15 de outubro. Deve preencher a ficha de inscrição e enviá-la para spgl@spgl.pt.
- O pagamento deve ser feito por transferência bancária para o NIB do SPGL: 0035 0697 0000 4919 2303 7
- O passeio será realizado cumprindo todas as recomendações da DGS. É obrigatório o uso de máscara e
asseguramos que seja mantida a distância social.
- Os participantes devem levar calçado prático e confortável, chapéu e protetor solar.
- Para mais informações poderá contactar o dirigente Bráulio Martins pelo tlm. 960 202 007 ou email:
brauliolmartins@gmail.com

BOTE LEÃO – O "rei dos nordestes"
O Bote Leão é a embarcação tradicional do Tejo, propriedade da Câmara Municipal de Alcochete, que está
ancorada na história e tradição local e reflete a grande paixão pelo Tejo, orgulhosamente assumida pelas gentes
locais.
Objeto de uma candidatura a fundos comunitários e de um apoio mecenático, a embarcação foi construída de raiz
no estaleiro naval de Jaime Costa, de acordo com as técnicas utilizadas na construção das antigas embarcações
que navegavam no Tejo.
Com a construção da nova embarcação a Câmara Municipal de Alcochete quis que regressasse ao Tejo uma das
mais emblemáticas e recordadas embarcações locais com o objetivo de realizar passeios turísticos no rio, entre a
Ponte Vasco da Gama e a Reserva Natural do Estuário do Tejo, viagens que proporcionam aos visitantes imagens
únicas num contexto natural e urbano.

