
Lazer e Tempos Livres/Sul Do Fluviário de Mora à Coudelaria de Alter

5 de setembro

08h15 - Comparência na entrada principal do Jardim Zoológico de Lisboa, Sete Rios.

08h30 - Partida pela A1 em direção a Arraiolos, Cabeção e Mora. Paragem técnica em Área de Serviço. Chegada e 
visita do interessante Fluviário onde poderão admirar alguns espécimes de peixes existentes nos rios portugueses

Programa

visita do interessante Fluviário, onde poderão admirar alguns espécimes de peixes existentes nos rios portugueses, 
e não só. Este que foi o primeiro grande aquário de água doce da Europa, é um equipamento científico único em 
Portugal, e em termos arquitetónicos o edifício evoca os celeiros do Alentejo. Desde a inauguração, em 2007, tem 
acumulado prémios desde o “O Melhor Museu do Ano 2007”, à Melhor Obra na VI Bienal Ibero-Americana de 
Arquitetura, passando por muitas nomeações e menções honrosas em prémios de Turismo, de Natureza, etc.

O percurso de um rio, os habitats exóticos e o habitat das simpáticas lontras, são apenas alguns dos aspetos muito 
interessantes que veremos nesta visita guiada.

Terminada a visita seguiremos para Alter do Chão.
12h30 - Almoço de ementa tradicional no conceituado “Convento d’Alter”:ç

• Couvert;

• Saladinha de Polvo, Cogumelos Salteados, Paio Alentejano e Queijo de Ovelha;

• Sopa de Cação;

• Entrecosto no Forno com Migas de Espargos e Batatinha Nova;

• Dueto de Tecolameco e Sericaia;

• Vinho Branco e Tinto Folha do Meio;

R f i Á C fé• Refrigerantes, Águas e Café;

• Licor Regional ou Nacional.

Saída pelas 14h30 para visita às 15h00 na Coudelaria Nacional, na Tapada do Arneiro, com uma área de 800 
hectares.

Este é um património que não pode ser desligado da História de Portugal. Criada por D. João V, em 1748, com 
vista à criação de cavalos de Raça Lusitana para a Picaria Real - “que se conserve sempre pura esta Raça”, era o 
d j d R idesejo do Rei.

Oriundo da Coudelaria de Alter era o “Gentil”, cavalo que serviu de modelo para a estátua de D. José no Terreiro 
do Paço. A visita guiada inclui as Casas Altas, Pátio D. João VI (Cavalariça Real), Casa de Trens, Depósito de 
Garanhões, etc. Após esta visita, seguiremos para Arraiolos, onde visitaremos uma Quinta Vinícola da região, com 
prova de vinhos acompanhada de queijos, enchidos, pão, compotas, azeite e azeitonas. Portugal vale mesmo a 
pena!

Regresso a Lisboa, pela via rápida.

Chegada e fim dos nossos serviçosChegada e fim dos nossos serviços.

Nota: Este programa pode ser alterado por motivos alheios à nossa vontade.
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Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): € 83,00;
Outros Sócios Auxiliares: € 87,00.

Débito poderá ser efetuado em 2 vezes, em 24 de julho e 25 de agosto.
Na opção de débito único, será efetuado em 25 de agosto.

Custos

Incluído:
Autocarro de grande turismo;
Guia Lusanova a acompanhar toda a viagem, visita ao Fluviário e à Coudelaria de Alter;
Almoço no Restaurante “Convento d’Alter” com bebidas e digestivos;
Lanche regional;
S d i tê i i t d i ISeguro de assistência em viagem, taxas de serviço e Iva.

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 Lusanova, caso não se consiga
substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 09h00 de 20 de maio e até às 24h00 de 12 de junho de 2015.

A 16 de junho, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

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

Diversos

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