
Salvaterra de Magos fica a pouco mais de 60 quilómetros do centro de 

Lisboa. 

É uma povoação Ribatejana ligada à Lezíria, mas também à pesca de rio, de 

que é exemplo maior a aldeia de Escaroupim. 

Terá início às 09H00, em Escaroupim, com um passeio pelo rio Tejo. 

Findo o passeio, que durará cerca de duas horas e meia, visitaremos o museu 

"Escaroupim e o Rio”, bem como uma "Casa Tradicional de Escaroupim". 

 

Segue-se almoço livre. 

 

Pelas 15H30 juntamo-nos no Largo da República para uma visita guiada pelo 

património de Salvaterra, onde, naturalmente, se inclui uma ida à "Cabana dos 

Parodiantes da Rádio“. Para os gulosos, e não só, comprarem os famosos 

"Barretes". 

Às 18H00 estaremos na "Falcoaria Real" para uma visita. Se o tempo estiver 

favorável, haverá uma demonstração de voo das aves. 

O passeio no rio será feito nos dois barcos de que a empresa dispõe, em 

simultâneo e com a lotação de 14 lugares cada. 

Programa 

Visita guiada por SALVATERRA DE MAGOS 
9 de setembro de 2017 – sábado 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO SALVATERRA DE MAGOS 

Inscrições até 21 de agosto. No dia 23 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 de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

A falta de comparência terá o custo da totalidade da 
visita - €20, salvo se outro sócio ocupar a vaga em 
aberto. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local de encontro: Cais de embarque de Escaroupim – Salvaterra de 
Magos. 

Hora de embarque: 09H00. 

Hora final prevista do Programa: 19H00. 

Custo: €10, não inclui qualquer refeição ou transporte. 

Limite de inscrições: 26. Caso se verifique haver muitas inscrições, o 
Clube poderá abrir novas inscrições, em agosto, para outra visita a 24 
de setembro. 

Recomenda-se levar agasalhos porque no rio há sempre frio. 
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