
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.º dia – 18 de Maio 
 

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

5 minutos. 
 

Porches encanta por manter as suas raízes com mais de dois mil anos, 

apresentando alguns dos melhores atractivos do Algarve moderno. As suas 

origens remontam ao tempo do domínio romano. 

 

 

11h00 – Forte de Nossa Senhora da Rocha 

Este forte é uma impressionante estrutura branca 

situada sobre um penhasco com vista para o 

oceano. No interior da capela, por debaixo do 

altar, existe um género de passagem que liga por 

dezenas de metros a capela ao mar. Apesar desta 

se encontrar permanentemente fechada, o 

“buraco” foi vedado por questões de segurança. 

 

 

11h45 – Centro Histórico 

Um dos pontos turísticos mais notáveis em Porches 

são as suas chaminés. Esses artefactos coloridos são 

colocados em cima dos telhados das casas e foram 

usados para representar a riqueza da família que lá 

vivia.  

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

PORCHES E 

PORTIMÃO 
18 e 19 de Maio de 2022 (quarta e quinta-feira) 

 

No 600.ª aniversário da morte de São Gonçalo de Lagos, 

primeiro e único santo algarvio 



Os melhores exemplos destas chaminés estão na Rua 

da Chaminé, Travessa do Correio e sobre o restaurante 

“Leão de Porches”. As típicas chaminés de Porches 

são originais, coloridas e antiquíssimas. 

 

 

12h20 – Olaria de Porches 

Situada num jardim rodeado por muros a olaria 

assemelha-se a uma tradicional casa algarvia do séc. 

XVIII e capta a atmosfera de uma oficina artesanal. Aqui 

poderá testemunhar a magia do trabalho dos pinceis dos 

decoradores e como, aparentemente sem esforço, eles 

trabalham. Local encantador, despretensioso, simpático e 

uma delícia de história local. A loja transborda com as 

cores delicadas da  cerâmica típica, requintadamente 

pintada à mão. Com o incremento do turismo, a olaria 

tornou-se próspera.  

 

 

13h30 – Restaurante “Solar do Farelo” 

Entradas variadas 

Sopa de legumes 

Pato com laranja 

Sobremesas variadas 

Vinho branco ou tinto, águas, refrigerantes 

Café ou chá 

 

 

15h00 – Centro de Acolhimento e Interpretativo do Monumento Megalítico de 

Alcalar 

Os monumentos megalíticos de Alcalar foram descobertos e explorados desde os 

finais do séc. XIX e estão classificados como monumentos nacionais, 

encontrando-se dois deles abertos ao público, o que permite um contacto directo 

dos visitantes com os processos e materiais envolvidos na sua construção. 

Os vestígios do modo de vida dos seus construtores e da respetiva ocupação do 

território, caracterizado pela proximidade entre o povoado e a necrópole 

(conjunto de sepulcros), bem como a sua 

relação com a morte, são visíveis nas 

diversas formas de construção dos 

diferentes tipos sepulcros (hipogeu, anta e 

tholoi), os quais permitem uma perspectiva 

o que era o seu quotidiano, bem como das 

práticas funerárias dessa comunidade. 

 



17h00 – Museu de Portimão  

Instalado nas antigas instalações da 

Fábrica de Conservas Feu, o Museu de 

Portimão faz-nos viajar no tempo 

conduzindo-nos num passeio pelas origens 

e os momentos mais marcantes da história 

da cidade, de forma dinâmica e atractiva. 

Para além da exposição permanente 

“Portimão, Território e Identidade”, o Museu de Portimão apresenta uma 

programação cultural diversificada nas salas de exposições temporárias e no seu 

auditório. 

 

 

19h00 – Whe Hotel Portimão ***  

(distribuição dos quartos) 

 

 

20h00 – Jantar no hotel (em regime de buffet)  

 

 

 

2.º dia – 19 de Maio 

 

07h30 – Pequeno-almoço no hotel 

 

 

09h00 – Passeio de Barco   

Viagem inesquecível no icónico barco de 

piratas Santa Bernarda. 

Esta embarcação de madeira com amplas 

velas proporciona uma excursão no mar 

realmente diferente das outras, sendo os 

participantes motivados a se deixarem incutir 

pelo espírito de aventura a bordo deste barco 

fantástico. Com partida no porto de Portimão 

logo pela manhã, o passeio leva-o ao longo da costa, passando pelo farol de 

Ferragudo, uma pitoresca vila de 

pescadores, seguindo depois em direcção a 

Armação de Pêra à descoberta das antigas 

grutas de contrabandistas e das praias 

escondidas no meio da falésia. A fim de se 

poder desfrutar realmente da experiência de 

visitar as grutas, os participantes caso o 

queiram fazer (facultativo) passam para um 



dos pequenos barcos e são conduzidos até ao interior destas autênticas 

construções da natureza. 

 

 

13h30 – Almoço no restaurante “U’Venâncio” 

Pão regional, manteiga, pate de sardinha, azeitonas temperadas, cenoura à 

Algarvia, carapau alimado 

Arroz de tamboril c/ amêijoas  

Cataplana de peixe 

Salada de fruta 

Vinho branco ou tinto, águas, refrigerantes, 

cerveja 

Café ou chá 

 

 

19h30 – 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 efectuando uma transferência bancária para o  

IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214 

 

Preço por pessoa (em quarto duplo) 

 

SÓCIOS - € 290,00               NÃO SÓCIOS - € 340,00 

Suplemento em quarto individual € 25,00 

 

Pagamento de sinal obrigatório - € 100,00 

 

Inclui: Transporte, visitas guiadas, 1 pequeno-almoço, 2 almoços, 1 jantar, 1 dormida, passeio de 

barco, despesas de organização e seguro – apólice n.º 202211256, da Companhia de Seguros Allianz 

Portugal, S.A. 

 

Desistências: Poderá desistir mediante comunicação escrita (até 8 dias antes) tendo direito à 

devolução das quantias pagas, deduzidas os gastos de anulação não reembolsáveis (dormida). 


