
Visita ao Museu dos Patudos
ALPIARÇA, ALMEIRIM E SANTARÉMLazer e Tempos Livres / Sul

9 de maio               Visita ao Museu dos Patudos - Alpiarça, Almeirim e Santarém

Almoço no Restaurante o Forno, em Almeirim, Visitas à Igreja da Graça, Centro de 
Interpretação “Urbi Scallabis” e a Casa do Brasil (Pedro Álvares Cabral) em Santarém

Programa

Saída de Lisboa, Sete Rios, pelas 08h00. Chegada a Alpiarça e visita à magnífica Casa 
dos Patudos que foi inaugurada, como Museu, em 15 de maio de 1960. Aqui, encontra-se 
uma requintada sensibilidade artística, desde o mobiliário, às porcelanas, pinturas e 
tapeçarias que constituem o núcleo principal das obras de arte da coleção de José Relvas.
Almoço no Restaurante o Forno, em Almeirim, onde poderemos apreciar a famosa sopa 
da pedra incluída num menu a escolher.

D t d i S t é id d d h é i iDe tarde seguiremos para Santarém, cidade que se deve conhecer a pé; por isso iremos 
fazer um pequeno circuito para podermos admirar alguns templos construídos entre os 
séculos XIII e XV, que lhe conferem o epíteto de “Capital do Gótico” português, e a visita 
ao Jardim das Portas do Sol, com o seu novo Centro de Interpretação “Urbi Scallabis”. 
Visitaremos também a Igreja da Graça onde se encontram os túmulos dos fundadores e o 
de Pedro Álvares Cabral. Foi construída no séc. XIV/XV e pertenceu aos monges 
Agostinhos. É um templo de três naves com cinco tramos e capitéis esculpidos. 

Seguir-se-á a visita à Casa do Brasil, ou seja, Casa de Pedro Álvares Cabral.
Ao fim da tarde, regresso a Lisboa.



Lazer e Tempos Livres / Sul
Visita ao Museu dos Patudos

ALPIARÇA, ALMEIRIM E SANTARÉM

Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): € 56,00.

Outros Sócios Auxiliares: €59,00.

Débito único em 24 de abril.

Custos

Incluído:
- Autocarro de turismo para todo o percurso de Lisboa a Lisboa conforme itinerário;
- Almoço em restaurante regional com bebidas incluídas;
- Visitas indicadas com entradas incluídas;
- Acompanhamento de responsável Sottotour.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a 
título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo 
Operador Sottotour, caso não se consiga substituição em tempo útil.

I i õ li i d i d 09 00 d 6 d b il é à 24 00 d di 15 d Ab il d 2015Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 6 de abril e até às 24:00 do dia 15 de Abril de 2015.

A 17 de abril, 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

com qualquer dos participantes durante esta viagem.

Visita ao Museu dos Patudos
ALPIARÇA, ALMEIRIM E SANTARÉM INSCRIÇÕES FECHADASÇ , Ç


