Serviços incluídos: Viagem em autocarro de turismo (Costa Ferreira) devidamente
identificado; seguro de viagem; refeições de acordo com o presente programa;
entradas nos locais a visitar com guia presentes no programa. Bebidas incluídas nas
refeições. Não incluído: serviços que não estejam devidamente especificados no
programa * Este programa pode sofrer alterações pontuais
Preço: 69 €.

Itinerário
29 de Junho – Porto / Mafra
Concentração na Universidade Sénior Contemporânea pelas 6h 45.
Partida pelas 7h. Partida para Mafra, com paragem. Pela manhã visita à
Tapada de Mafra. A Tapada Nacional de Mafra, ou simplesmente Tapada
de Mafra é uma área verde situada na freguesia de Sobral da Abelheira. É
também uma Zona de Caça Nacional. Com 1187 ha de área, rodeada por
um muro de 21 km de extensão, a Tapada de Mafra possui grande
diversidade de espécies animais e vegetais, sendo uma área de acesso
regulado. A área está dividida em três desde 1828, estando a primeira de
360 hectares sob administração militar. A Tapada de Mafra foi criada em
1747, no reinado de D. João V na sequência da construção do Palácio de
Mafra, que lhe é contíguo. Conhecida então como Tapada Real de Mafra,
a sua criação teve como objectivo a existência de uma zona de lazer real
vocacionada para a caça para entretenimento da família real e da
nobreza. Na atualidade, a zona é ainda usada para a caça, feita de forma
limitada, e para turismo rural e lazer. A fauna da área é marcada pela
presença de espécies usadas na caça desportiva, como o gamo (Dama
dama), o veado-vermelho (Cervus elaphus) e o javali (Sus scrofa). Outras
espécies de mamíferos presentes são o lobo ibérico (Canis lupus
signatus), a raposa (Vulpes vulpes), a doninha (Mustela nivalis) e a gineta
(Genetta genetta). Veado na Tapada. A fauna da área é marcada pela
presença de espécies usadas na caça desportiva, como o gamo (Dama
dama), o veado-vermelho (Cervus elaphus) e o javali (Sus scrofa). Outras
espécies de mamíferos presentes são o lobo ibérico (Canis lupus
signatus), a raposa (Vulpes vulpes), a doninha (Mustela nivalis) e a gineta
(Genetta genetta). Diversas espécies de aves são encontradas na Tapada.
Entre as aves de rapina, conhece-se a existência de alguns espécimens de
bufo-real (Bubo bubo), águia de bonelli (Hieraaetus fasciatus), açor
(Accipiter gentilis) e peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus), entre outras.
Outras aves incluem o gaio comum (Garrulus glandarius), a perdiz
(Alectoris rufa), o tentilhão (Fringilla coelebs) e o rouxinol (Luscinia
megarhynchos). Inclui visita em comboio panorâmico, workshop de
apicultura e demonstração de aves de rapina. Almoço.

Itinerário
29 de Junho - Mafra / Porto
Pela tarde visita ao Convento, Biblioteca e Palácio Nacional de
Mafra. O Convento/Palácio Nacional de Mafra localiza-se no
concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, em Portugal, a cerca de 25
quilómetros de Lisboa. É composto por um palácio e mosteiro
monumental em estilo barroco joanino, na vertente alemã. Os
trabalhos da sua construção iniciaram-se em 1717 por iniciativa de
João V de Portugal, em virtude de uma promessa que fizera em
nome da descendência que viesse a obter da rainha dona Maria Ana
de Áustria. O edifício ocupa uma área aproximada de quatro
hectares (37.790 m2). Construído em pedra lioz abundante na região
de Mafra é constituído por 1200 divisões, mais de 4700 portas e
janelas, 156 escadarias e 29 pátios e saguões. Classificado como
Monumento Nacional em 1910, foi um dos finalistas da iniciativa
Sete Maravilhas de Portugal a 7 de Julho de 2007. O maior tesouro
de Mafra é a sua biblioteca, com chão em mármore, estantes em
estilo rococó e uma coleção de mais de 36 000 livros com
encadernações em couro gravadas a ouro, incluindo uma segunda
edição de Os Lusíadas de Luís de Camões. Abrange áreas de estudo
tão diversa como a medicina, farmácia, história, geografia e viagens,
filosofia e teologia, direito canónico e direito civil, matemática,
história natural, sermonária e literatura. A última visita do dia será à
Aldeia-Museu José Franco. A história da pequena aldeia remonta ao
nascimento do oleiro José Franco, em 1920. Desde cedo José Franco
conviveu com o ofício de oleiro e, ainda criança, ao deixar a escola
primária, aprendeu o ofício com dois mestres oleiros locais, antes de
trabalhar por conta própria, aos 17 anos de idade. Nessa época,
reabilitou a olaria que tinha pertencido ao avô, há muito desativada.
Em início dos anos 60, José Franco deu asas a um sonho, de recriar
uma aldeia de caráter etnográfico, onde as suas memórias de
infância se cristalizassem, testemunho do modo de viver das gentes
locais, em homenagem à sua terra. Partida para o Porto com
paragem. Chegada ao Porto ao local de origem. Fim dos serviços.

