
FICHA DE INSCRIÇÃO VALE DO ZEBRO e MUSEU 

Inscrições até 16 de agosto. No dia 19 de agosto o 
Clube colocará no site o nome dos Associados cujas 
inscrições forem consideradas. Não é válida 
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube. 
Após divulgação no site e caso não possa 
comparecer, avise o Clube ou o Seccionista. As 
desistências podem ter, como custo mínimo, o 
valor que for exigido ao Clube.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local de encontro: R. Ivone Silva (junto ao hotel Zurique/Estação de 
Entrecampos da CP); 

Hora da partida: 9H; 

Chegada a Lisboa: 19H30, aproximadamente; 

Limite de inscrições: 52 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a 
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não deixe 
de confirmar a sua inscrição, porque se houver desistências poderá 
sempre ocupar essas vagas); 

Custo: 7,50€ - inclui transporte, entrada no museu e almoço com os 
fuzileiros; 

NÃO HÁ LUGARES MARCADOS NO AUTOCARRO. 

De manhã visitamos o Complexo Real de Vale do Zebro. Era constituído por 27 fornos de 
cozer o biscoito para os navegadores levarem nas viagens dos descobrimentos. 
A sua instalação remonta, ao que se julga, ao reinado de D. Afonso V. Com o Terramoto de 
1755, o Vale do Zebro ficou praticamente destruído mas foi todo reedificado. 

De tarde iremos visitar o Museu da Música Mecânica (Arraiados, Palmela), que resulta da 
paixão dum homem (Luís Cangueiro) por tudo quanto é a história da reprodução da música. 
Na era digital olhar para "aquelas máquinas" que foram pioneiras na reprodução sonora é, 
para quem gosta, fascinante. 
Finda a visita a este museu assistiremos ao concerto musical que ali se realiza no âmbito do 
FESTIVAL 6 CONTINENTES.  

Visitas guiadas ao COMPLEXO REAL DE VALE DO ZEBRO e 
ao MUSEU DA MÚSICA MECÂNICA 

28 de setembro – sábado 

VISITA CULTURA 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000038536
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