SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL

MAGUSTO
PALMELA
11 DE NOVEMBRO DE 2019 (SEGUNDA)
10h00 – Saída de Lisboa (Pastelaria Suíça - Praça da Figueira) tolerância de 5
minutos
11h00 – Quinta do Piloto
É herdeira da tradição vinícola da família Cardoso em
Palmela. Os seus vinhos são fruto de lotes escolhidos
entre 200 hectares
de vinhas nos
melhores terrenos
da região e a sua história abrange quatro
gerações de uma família que cresceu ligada à
história de Palmela ao
longo de um século.
Uma experiência memorável, com visita e prova dos
melhores vinhos da adega da Quinta do Piloto. A Quinta
do Piloto continua a surpreender pela excelência da sua
tradição apurada. Lançou novas referências, incluindo os
bombons de Moscatel de Setúbal, fruto de uma inovadora
parceria com a Confeitaria S. Julião.
13h00 – Almoço na Quinta da Conceição
Pão, manteiga, queijos, azeitonas, patê
Sopa de abóbora da horta
Bife de frango com alheira e bacon, com puré de
batata e couve lombarda
Salada de frutas
Vinhos branco e tinto, águas, sumos
Café e chá
Castanhas assadas e cozidas com erva-doce

16h00 – Espaço Fortuna (visita livre)
Situado em pleno parque da Arrábida, a dois
passos de Palmela, o Espaço Fortuna
proporciona a todos os que o visitam, um
conjunto de serviços onde o lazer, a cultura e
o turismo caminham de mãos dadas com a
arte.
Dada a história e a arquitectura do complexo, este espaço convida-o a um
encontro com a tradição do barro, arte milenar
que individualiza as raízes de um povo,
testemunha o seu passado e
dá expressão à sua cultura.
Do forno à pintura, em
pequenas peças ou em
grandes painéis de azulejo,
cada objecto é único
porque nasce do mistério e da força do artífice.
18h30 – Chegada prevista a Lisboa (fica sujeita a alguns pequenos atrasos nas
visitas guiadas e almoço).

CONDIÇÕES
Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a
mesma na secretaria da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN
da CGD PT50 0035 06970043880473214.
Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita.
Custo por pessoa
(inclui transporte, almoço, visitas guiadas, prova, magusto, despesas de
organização e seguro – apólice n.º 202211256, da Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.)
SÓCIOS € 58,00

NÃO SÓCIOS € 63,00

