
Caminhada e Visita guiada por terras de ALPIARÇA 
5 de maio de 2018 – sábado 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO ALPIARÇA 

Inscrições até 15 de março. No dia 19 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, as desistências têm o 
custo que a Quinta nos possa vir a imputar, salvo 
se outro Sócio ocupar a vaga.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/estação da 
CP de Entrecampos). 

Hora da partida: 8H00. 

Chegada a Lisboa: 20H00 aproximadamente. 

Grau de dificuldade: 2 (de 1 a 5, para quem caminha sem 
dificuldade) – distância aproximada de 8 Km. 

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 
ocupar essas vagas). 

Custo: 35€, incluí almoço, autocarro e toda a atividade na quinta, 
assim como as visitas guiadas. 

Junto a Alpiarça a Quinta da Lagoalva é uma grande propriedade que se estende à beira do Tejo.  
Sendo hoje denominada por Sociedade Agrícola, foi anteriormente pertença da família Palmela. 
Ali se faz a cultura do milho, batata, colza, ervilha, luzerna, bem como de extensas áreas de vinha e olival. 
Para além da agricultura há esta vertente do Agro Turismo. 
A criação de gado é uma das tarefas da quinta, daí a existência de uma coudelaria. 
No nosso programa consta, para além da caminhada pela propriedade, visita à adega, à capela, à coudelaria, 
entre outras... 
A atividade começa com a caminhada, à nossa chegada, pelas 10 horas, e por volta das 12H30 haverá uma 
prova de vinhos seguindo-se o almoço. 
Findo o almoço vamos para Alpiarça onde visitamos a Reserva do Cavalo Sorraia, seguindo-se uma Visita Guiada 
à Casa dos Patudos, pois seria imperdoável estar em Alpiarça e não visitar este Museu. 
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