
Vamos dedicar um dia inteiro à cidade de Santarém! 
De manhã visitamos o Mosteiro de S. Francisco (construído no século XIII, em 
estilo gótico; foi panteão real, mas do qual, devido a vários acontecimentos que 
tiveram lugar nos séculos XIX e XX, é apenas possível visitar a igreja e um 
claustro) e a Igreja da Graça (igreja gótica por excelência, possuidora de uma das 
mais belas rosáceas do país, contém os túmulos góticos de Pedro Álvares Cabral e 
do 1º governador de Ceuta). 
Almoço no restaurante " A Grelha“. 
De tarde terá lugar uma visita ao Museu Diocesano, com visita da Sé e do 
corredor nobre. 
Passaremos ainda pelo Jardim da República, Jardim das Portas do Sol e pelo Urbi 
Scallabis Centro de Interpretação. 
Haverá ainda alguns minutos para quem desejar comprar alguma lembrança. 

Visita guiada à cidade de SANTARÉM 
9 de abril de 2017 – domingo 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO SANTARÉM 

Diversos 

Local  - Horário – Custo 
Local da partida: Rua Ivone Silva (junto do Hotel Zurique/Estação da 
CP-Entre Campos). 

Hora da partida: 08h00. 

Hora final prevista de chegada a Lisboa: 19h30. 

Limite de inscrições: 48 (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: €17,5 e inclui transporte, almoço, visitas e guias. 

Inscrições até 1 de março. No dia 3 de março, 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 de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

A falta de comparência terá um custo de €8, salvo 
se outro sócio ocupar a vaga em aberto. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  
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