SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL

ALMOÇO DE NATAL
MECA E ALENQUER

04 de Dezembro de 2019 (quarta-feira)
09h30 – Saída de Lisboa (Pastelaria Suíça – Praça da Figueira) tolerância de 5
minutos
11h00 – Basílica de Santa Quitéria
Situada a poucos quilómetros de Alenquer a basílica foi
mandada construir pela
confraria de Santa Quitéria
de Meca em meados do séc.
XVIII. A igreja é rica em
pinturas de elevado valor
artístico. Existem ainda
outras peças de grande
valor como os paramentos, algumas imagens e o órgão
que se encontra no coro.
12h30 – Aura Vinea, Agroturismo e Restaurante
Croquetes, rissóis de camarão, tábua de presunto, pão, manteiga e azeitonas
Aveludado de alho francês com avelãs
Estaladiço de brandade de bacalhau com
espinafres salteados e emulsão de tomate
Lombo de porco com migas ribatejanas
Rabanada com gelado de canela e redução de
ginginha
Vinhos tinto e branco, sumos, refrigerantes,
água
Café ou chá
15h00 – Museu Damião de Gois e das Vitimas da Inquisição
Damião de Góis, nascido em Alenquer, foi historiador e grande humanista nos
primórdios desta corrente tão moderna e vanguardista à época.

Este Museu serve não só para
honrar a memória de um pensador
português, mas mais ainda para nos
lembrar que há mais de 500 anos
Damião de Góis, sem jornais e sem
internet (ou talvez por isso
mesmo), era tão mais moderno e
esclarecido que a maior parte de
nós. Situado na antiga Igreja da Nossa Senhora da Várzea, a criação deste museu só
foi possível graças à sua inserção na Rede de Judiarias de Portugal e à ajuda financeira
do mecanismo Iceland Liechtenstein Norway Grants.
16h00 – Centro Histórico – Vila Presépio (visita livre)
Na colina da vila de Alenquer conta-se, há 51
anos, uma verdadeira história de Natal. Depois
das grandes cheias de 1967 as pessoas uniram-se
para reconstruir a vila. E daí nasceu a tradição de
montar, na colina de Alenquer, um Presépio
gigante. Um momento que revela o espírito
solidário da vila e que deu origem a uma tradição
inspiradora.
Desde 1968 que esta localidade se veste a preceito
para receber o Natal.

Antes de regressar, deixe-se invadir pelo espírito da estação, admire a paisagem, aqueça o
coração e lembre-se que os verdadeiros presentes são simples, mas carregados de significado.
17h30 – Regresso a Lisboa
19h00 – 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, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º
202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.)
Sócios € 60,00

Não Sócios € 65,00

