
contatos: 555-555-5555 

filomena.graça@cm-cascais.pt 

paula.caetano@cm-cascais 

Primary Business Address 

Your Address Line 2 

Your Address Line 3 

Your Address Line 4 

 Informações Complementares: 

 

 Levar um Pic nic para o almoço do 1ª dia; 

 Jantar de sábado e Pequeno almoço de 

Domingo  - Oferecido pela Junta de 
Freguesia da Praia da Luz; 

  Almoço de Domingo Livre, cada um 

paga o seu! 

 Transporte Oferecido pela Autarquia de 

Cascais—VNPL 

 Alojamento Oferecido pelo CCD  
 

Recomendações: 

 Representamos o Municipio de Cascais, 

as boas maneiras e a educação são regra 

básica da viagem; 

 Aproveitar o passeio ao máximo, não 
descuidar as bases de um 

comportamento proprio, respeitando as 

normas de segurança, o silencio quando 

exigido e evitar acima de tudo excessos 

de alcool!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Marcha do CCD nas Festas da Praia da Luz, 1 de Julho de 

2017.  

 

VIAGEM DO CCD  

 

 

 

 

À  

PRAIA DA LUZ  

LAGOS 2017 

CCD CASCAIS 

Viagem a Lagos, Praia da Luz 
Julho 2017 

C C D  C A S C A I S  



PROGRAMA 

1ª dia—1 de Julho 

8h00—Concentração no Complexo da Adroana,  

Alcoitão  

9h00—Saida do Autocarro da Autarquia—Destino Lagos 

 

 

 

 

 

 

12h00—Chegada à Cidade de Lagos  

“Lagos é uma cidade portuguesa do Distrito de Faro, região e sub-região do 

Algarve. Localiza-se no Barlavento Algarvio. É sede de um município com 

212,99 km² de área e 31 049 habitantes, Lagos está historicamente ligada 

aos Descobrimentos Portugueses, devido à sua localização e importância 

económica, a partir do Século XV; em 1573, foi elevada a cidade pelo rei D. 

Sebastião, passando a ser a capital do Reino do Algarve, sendo hoje um dos 

mais atrativos centros turísticos do Algarve, com praias e património de 

exceção e vida noturna de grande dinamismo.  

  

12h30—Praia da Luz—”Fica a 7 km de Lagos, a vila da Luz 

encontra-se rodeada de diversos complexos turísticos para férias. 

A praia de areias finas tem um areal não muito extenso. Uma 

praia frequentada por muitos ingleses.” 

 Dia livre na praia até às 16h30 horas 

17h00—chegada ao Parque de Campismo de Valverde— 

Distribuição dos Alojamentos pelo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 17h00 às 18h30— livre para descançar e preparar 

para a  saida da marcha. 

19h30 saida para o jantar organizado pela Junta de 

Freguesia da Praia da Luz 

21h00—o Grupo tem que estar pronto para se inciar os 

preparativos para a atuação. 

22h00—Atuação nas Festas da Praia da Luz23h00—

Convivio Livre na noite (combinar a ida para o Parque) 

 

** Horário de silêncio do parque a partir das 23h. 

Domingo—Dia 2 de Julho 

 

Saida até às 12h00 do Parque de Campismo 
 

12h30—Visita à Ponta da Piedade 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
13h15 Cidade de Lagos—Dia Livre—para conhecer a 
cidade e almoçar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
16h00— Previsão de Saída de Regresso a Cascais 
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