
 

O tratado de Alcanizes de 1297 definiu Olivença como parte de Portugal. Em 
1801, o território foi anexado a Espanha através do tratado de Badajoz, assinado 
por Portugal sob coação na sequência da Guerra das Laranjas. Portugal denunciou 
o mesmo em 1808 e em 1817 Espanha reconhece a soberania portuguesa, 
subscrevendo o Congresso de Viena de 1815 e comprometendo-se a devolver a 
administração de Olivença a Portugal o mais prontamente possível.  

No entanto até hoje tal não aconteceu. 
 

07h45 – Saída de Lisboa (antiga Pastelaria Suíça - Rossio) tolerância de 5 minutos. 

Durante a viagem, o Presidente da Sociedade Histórica fará uma apresentação da 

história de Olivença e sobre o trabalho de biculturalidade que se tem desenvolvido 

desde 2010.  

 

12h00 (hora local) – Parque dos Pintassilgos  
Apresentação de Eduardo Naharro-Macías Machado, da “Aula de Língua e 

Cultura Portuguesa”, da Universidade Popular de Olivença. 

 

Actuação musical e leitura de textos por um grupo 

de crianças oliventinas 

 

Acto Institucional 

Manuel José González Andrade – Presidente da 

Câmara Municipal de Olivença; José Ribeiro e 

Castro – Coordenador do Movimento 2014 - 800 

anos da Língua Portuguesa; Vítor Ramalho – 

Secretário-geral da UCCLA (União das Cidades 

Capitais de Língua Portuguesa); José Manuel Grilo 

– Presidente da ATLA (Associação Transfronteiriça 

do Lago de Alqueva). 

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL  

OLIVENÇA 
10 de Junho de 2022 (sexta-feira) 

 

Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas 

 



Acto Cultural 

Leitura de textos de autor português por alunos de escolas de Olivença  

Intervenção do Chef Hélio Loureiro “Olivença, vamos lá cozinhar!”  

Exposição sobre “ALQUEVA - Um Mar de Oportunidades” e homenagem à 

ATLA (Associação Transfronteiriça Lago de Alqueva) 

 

14h30 – Almoço na Casa Maila 

Surtido ibérico, croquetes de boletus e 

presunto, bacalhau dourado, carpaccio de 

lombo 

Bochechas estufadas  

Pudin Flan  

Cerveja, vinho branco e tinto, água e 

refrigerantes 

Café 

 

16h30 – Visita guiada ao Centro Histórico 

de Olivença e seus monumentos, a cargo de 

um guia local. 

 

 

20h30 – 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, despesas de organização e seguro – apólice n.º 
202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 
SÓCIOS   € 80,00  NÃO SÓCIOS   € 85,00 

 


