SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL

ESTREMOZ E BORBA
22 de Novembro de 2022 (terça-feira)
Na comemoração do 5.º aniversário da criação do
Dia Nacional do Azulejo

08h00 - Saída de Lisboa (Antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5
minutos
11h00 - Museu Berardo Estremoz
Bem no centro de Estremoz, o Palácio dos Henriques, igualmente conhecido
como Palácio Tocha, é o mais
recente museu com a marca da
colecção de Joe Berardo – neste
caso dedicado exclusivamente à
azulejaria.
Esta
herança,
deixada pela cultura islâmica,
desempenhou um significativo
papel na expressão artística
portuguesa ao longo dos
séculos. Naquela que é uma
iniciativa conjunta da Colecção
Berardo
com
a
Câmara
Municipal de Estremoz, estão
em exposição mais de 4.500 exemplares de azulejaria, datados desde o séc. XIII
até ao XXI, representando mais de 800 anos de História. O próprio edifício,
agora transformado em museu, é detentor de importantes conjuntos de
azulejaria.
13h00 – Almoço no restaurante “O Espiga – Adega de Borba”
Pão, azeitonas, queijo da região, paio
porco preto, enchidos
Puré de coentros
Bacalhau de Sonho
Medalhões com molho de orégãos
Sericaia ou uma peça de fruta
Vinhos
branco
e
tinto,
águas,
refrigerantes
Café ou chá

15h30 - Parque Temático do Mármore
O sector do Mármore é de extrema importância
para a economia borbense. Estende-se muito
para além da extracção e produção de “peças” e
dos postos de trabalhos directamente ligados a
esta actividade económica desde logo, todo o
património edificado com esta rocha ornamental.
O Parque Temático do Mármore reproduz todo o
processo de produção do mármore, desde a extração à transformação, através
de micromodelações do terreno com definições do perfil de solo, os diversos
estratos geológicos a as várias alterações à paisagem que a exploração do
mármore provocou.
Através de um percurso pedestre, podem ver-se os vários tipos de serração e
corte, o produto extraído e o produto final, complementado com os vários tipos
de vegetação existentes na região.
17h00 - Museu do Mármore
O magnífico mármore português chega a
todo o Mundo, oriundo das pedreiras de
Vila Viçosa, Borba e Estremoz. A sua
qualidade superior permite a exploração
desde o período romano. Mármore, do latim
mármor, ou seja, pedra de qualidade ou
pedra branca, é das mais fortes marcas
portuguesas. Tendo como grande desígnio a promoção do Mármore Português e
a percepção sobre os processos de extracção e transformação desta rocha
ornamental de qualidade.
20h00 - 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
206294012, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.)
Sócios € 75,00

Não Sócios € 85,00

