
 

Caro(a) Associado(a), 

O CCD está a organizar uma visita turística-cultural a Mérida nos dias 25 e 26 de Abril, orientada pelo nosso 

associado António Carvalho, ex-diretor do Departamento da Cultura da CMC e atual Diretor do Museu Nacional de 

Arqueologia, em autocarro a ceder pela Câmara Municipal de Cascais. 

Esta atividade integra-se no programa das Comemorações do 60º aniversário do CCD cujo programa completo será 

enviado brevemente. 

PARTICIPE nesta visita a uma grande capital do Império Romano! 

 
http://www.turismomerida.org/que-ver  

A inscrição é aberta a acompanhantes, ainda que a partir do 1º acompanhante a  vaga fique sujeita à disponibilidade 

de lugares no autocarro (a confirmar no dia 7 de Abril, após fecharem as inscrições). 

Inscreva- se AQUI 

Programa 

Dia 25 de Abril 

9h - Saída de Cascais  

Almoço – picnic no caminho (cada um leva farnel para partilhar) 

14h (espanholas) – Chegada ao hotel em Mérida (hotel a confirmar) 

15h – Visita guiada ao Museu Nacional  

17h-20h – Visita a monumentos locais 

21h – Jantar de grupo 

Dia 26 de Abril 

Outras visitas (a combinar), almoço e tempo livre 

17h – Saída de Mérida 

20h (hora local) - Chegada a Cascais 

 

Preço (inclui transporte, entradas nos museus e monumentos, jantar e alojamento)  

 entre 60€ e 70€/adulto (a confirmar após sabermos quantas pessoas participam) 

 crianças menores de 12 anos terão um preço especial (cerca de 50%, a confirmar após reserva de hotel) 

 

De forma a procedermos à reserva de alojamento, as pessoas interessadas deverão inscrever-se o mais 

rapidamente possível, com a data limite de sexta-feira dia 11de Abril. 

Após esta data contactaremos todas as pessoas inscritas para confirmar os pormenores da viagem e do pagamento. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Direção 

João Bento Vitorino 

 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICIPIO DE CASCAIS 

Estrada de Manique, nº1830 – Complexo Multiserviços da Câmara Municipal de Cascais, 

Edifício Social, 2º Piso – Adroana -  2645-131 Alcabideche 

Telef: 21 481 55 90 | 91 | 92    |  96 737 60 25 ( Rede Vodafone) 

escritorio@ccdcascais.pt | www.ccdcascais.pt 
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