
Lazer e Tempos Livres / Sul Mafra
A Tapada, a Caça e o Artesanato

EV: 451967

Dia 28 junho 2014

Lisboa / Mafra / Sobreiro / Lisboa

Concentração às 08h00, em Sete Rios, e partida às 08h30 com destino a Mafra. Paragem para pequeno
almoço livre no percurso. Chegada e visita guiada à Tapada Nacional de Mafra com a duração

i t d 2h45 A i it á f it d b i di i it M d C

Programa

prevista de 2h45. A visita será feita de comboio com diversas paragens e com a visita ao Museu da Caça e
ao Museu dos Coches. No final assistimos a uma demostração de falcoaria. Com uma área de 1187
hectares, a Real Tapada de Mafra é rodeada por um muro de alvenaria de pedra e cal, com uma extensão
de 16 km. A Tapada foi dividida em três partes separadas por dois muros construídos em 1828, estando
atualmente a primeira, com 360 hectares, sob administração militar. Desde o século XVIII até à
implantação da República, a Real Tapada de Mafra foi local privilegiado de lazer e de caça dos monarcas
portugueses, sendo contudo nos reinados de D. Luís (1861-1899) e de D. Carlos (1899-1908) que a Tapada
conheceu o seu período áureo como parque de caça. Segundo Alexandre Herculano, escritor e grande
entusiasta do desenvolvimento agrícola do país a Tapada em 1843 e na sequência da vitória do regimeentusiasta do desenvolvimento agrícola do país, a Tapada, em 1843 e na sequência da vitória do regime
liberal, foi instituída em Granja Real, quinta-modelo para o desenvolvimento da agricultura, silvicultura e
criação coudélica da região. O projeto contudo não vingou e a Tapada retomou as suas antigas funções.
Com a implantação da República passou a designar-se Tapada Nacional de Mafra, sendo utilizada
fundamentalmente para o exercício da caça e para atos protocolares. A partir de 1941 foi submetida ao
regime florestal total, sob tutela da Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, passando a ser
gerida numa perspetiva mais ambiental. Em 1993, a Tapada foi concessionada à Empresa Nacional de
Desenvolvimento Agrícola e Cinegético (ENDAC), uma sociedade de capital exclusivamente público na
dependência do Ministério da Agricultura A partir de 1998 é criada uma Cooperativa de Interesse Públicodependência do Ministério da Agricultura. A partir de 1998 é criada uma Cooperativa de Interesse Público
para aproveitamento dos recursos da Tapada, com o Estado a deter posição maioritária no seu capital
social, numa parceria com a Câmara Municipal de Mafra e entidades privadas.
Após a visita, almoço de caça no Restaurante da Tapada.

Ementa prevista:
Entradas + Sopa + Gamo ou Javali com batatas assadas, arroz de forno e salada + sobremesa + bebidas
(vinho Tinto Portas da Tapada, sumos e águas) e café.

De tarde, visita guiada ao Convento de Mafra. Concebido inicialmente como um pequeno convento para
13 frades, o projeto para o Real Convento de Mafra foi sofrendo sucessivos alargamentos, acabando num
imenso edifício de cerca de 40.000 m2, com todas as dependências e pertences necessários à vida
quotidiana de 300 frades da Ordem de S. Francisco.
Continuação para o Sobreiro e visita livre à Aldeia Museu de José Franco. Filho de oleiros, José
Franco acabou por tornar-se uma referência na arte, desenvolvendo o negócio secular da transformação do
barro nos tradicionais artigos artesanais de utilidade diária em peças de autor, reconhecidas mundialmente.
E a oficina lá está, com os oleiros produzindo as peças segundo a escola do grande mestre. Os pratos, p p ç g g p
decorativos, os serviços de cozinha, as peças de arte sacra, as miniaturas regionais e demais artigos
artesanais são produzidos, no jeito artístico de José Franco, com um caráter de quase exclusividade.
Após a visita, início da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no percurso. Chegada a Sete Rios e
fim da viagem e dos nossos serviços.
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Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuges, filhos e enteados enquanto estudantes): 69,00 €;
Outros Sócios Auxiliares:                                                                                               76,50 €.

Débito poderá ser fracionado em 2 prestações: em 23 de maio e 25 de junho.
Débito único em 25 de junho.

Custos

Incluído:
Transporte em autocarro no percurso indicado;
Visita guiada do Convento de Mafra;
Entrada no Convento de Mafra;
Visita guiada à Tapada de Mafra (inclui comboio, museu da caça, museu dos coches e falcoaria);
Almoço de Caça com Bebidas;
Visita livre à Aldeia de José Franco;
Acompanhamento por delegado da agência durante toda a viagem;
Todas as taxas de hotelaria, serviços, turismo e Iva.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €20, a título 
de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador, 
caso não se consiga substituição em tempo útil.

l d d h d d b l h d d dInscrições limitadas a partir das 09h00 de 7 de abril e até às 24h00 de 9 de maio de 2014.

A 15 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante esta viagem.

Diversos

MAFRA INSCRIÇÕES FECHADAS


