
08h00 - Saída de Lisboa (Antiga Pastelaria Suíça – Praça da Figueira) – tolerância de 5 

minutos 

 

10h00 – Centro de Interpretação Templário de Almourol 

O novo Centro de Interpretação Templário de 

Almourol permite a afirmação da rota 

templária no território, através da criação de 

elementos físicos e expositivos que 

possibilitam ao visitante contactar com a 

história e com as lendas indissociáveis do 

Castelo de Almourol. Dispõe de uma sala de 

exposição permanente, espaço de exposições 

temporárias e de uma sala de projecção de 

filmes sobre a temática dos templários.  

 

11h15 – Castelo de Almourol 
Situado numa pequena ilha escarpada, no curso médio do rio Tejo, o Castelo de Almourol 

é um dos monumentos militares medievais mais 

emblemáticos e cenográficos da Reconquista, 

sendo, simultaneamente, um dos que melhor 

evoca a memória dos Templários no nosso país. 

Entregue aos Templários, que então efectivavam 

o povoamento entre o Mondego e o Tejo, sendo 

mesmo os principais responsáveis pela defesa da 

capital, Coimbra, o castelo foi reedificado e 

assumiu as características arquitectónicas e 

artísticas essenciais, que ainda hoje se podem 

observar. Através de uma epígrafe, colocada 

sobre a porta principal, sabemos que a conclusão das obras deu-se em 1171, escassos dois 

anos após a grandiosa obra do Castelo de Tomar. 

 

 

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

ALMOUROL E 

ENTRONCAMENTO 
16 de Março de 2022 (quarta-feira) 

 

Na comemoração do 851.º aniversário sobre a conclusão da 

edificação do Castelo de Almourol e o 710.º aniversário da 

extinção da Ordem dos Templários 



13h00 – Almoço no restaurante “Almourol”  

Grelhadinhos mistos, salgadinhos, cocktail de gambas, sumos e limonada 

Sopa de peixes 

Lapardana de bacalhau (lascas de bacalhau, 

broa de milho, batata e couve) 

Doce de pão ou pratinho misto de frutas 

Vinho branco e tinto, águas, sumos, cervejas 

Café ou chá 

 

16h00 – Museu Nacional Ferroviário 

O caminho-de-ferro desbravou novos territórios, criou cidades, ligou comunidades, criou 

e sustentou novas ofertas e necessidades, mudando a forma de ver o mundo. Desta forma, 

o Museu Nacional Ferroviário 

ultrapassa as fronteiras do território 

nacional, remetendo-nos para uma 

perspectiva singular da história da 

Europa e do Mundo, conferindo-lhe 

uma abrangência internacional. 

Técnica, arte e ciência cruzam-se com 

as narrativas colectivas e individuais, 

de todos aqueles que fizeram e fazem parte do universo ferroviário ou que nele se revêm.  

A visita a este museu inclui a descoberta de objectos 

únicos associados a temas tão diversos como as 

antigas estações, as escolas de aprendizes, a 

construção e manutenção da via, mas também a 

medicina, a hotelaria ou o modelismo. Passando por 

locomotivas, carruagens, salões ou vagões, este é 

um autêntico tesouro nacional no qual se incluem 

joias únicas como o Comboio Real ou o Comboio 

Presidencial. 

 

19h30 – Chegada prevista a Lisboa (ficando sujeita a alguns pequenos atrasos nas 

visitas guiadas e no 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 € 70,00                                                    Não Sócios € 80,00 


