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REGRAS E CONDIÇOES DE ACESSO 

 
Nota Introdutória 
 
A iniciativa da promoção de um passeio em território nacional, cidades de Évora e Reguengos de 

Monsaraz, a realizar em outubro de 2022, resulta do interesse manifesto pelos associados sobre o 

interesse nesta iniciativa do CCD, no âmbito do Plano de Atividades de 2022, na área do lazer. 

Pretende-se levar a cabo a realização de um passeio com caráter cultural, com a finalidade de 

promover o convívio intersócios e contribuir para o reforço da cultura organizacional do universo 

municipal. 

Com o presente documento importa definir as responsabilidades do CCD, bem como a definição 

das condições e regras da participação no presente passeio pelos associados.  

 
 1. ° - Condições para a realização da viagem  

1. O passeio a Évora e Reguengos de Monsaraz consiste num programa de 2 dias / 1 noites, cujo 

itinerário detalhado consta em Anexo I ao presente documento. 

2. A responsabilidade técnica da organização é do CCD Cascais. 

3. A realização desta viagem está sujeita à existência de um número mínimo de 50 (cinquenta) 

participantes.  

4. Tendo em conta as condições meteorológicas, o passeio realizar-se-á na data pré-estabelecida 

de 01 a 02 de outubro de 2022.  

5. As condições meteorológicas podem condicionar algumas das atividades programadas para este 

passeio, como os Planos de contingência da Pandemia COVID 19, podem vir a verificar-se a 

necessidade de alguma alteração ao programa, ou até mesmo a sua realização. 

2. ° - Custo da Viagem 
 

1. O preço por pessoa para um mínimo de 50 pessoas é:  

▪ Em quarto duplo = 65,00€  

▪ Em quarto-triplo = 60,00€ 

▪ Em quarto individual = 75,00€ 

▪  

2. O preço inclui:  

▪ Alojamento no hotel Dom Fernando - Évora;  

▪ 1 Pequeno-almoço buffet; 

▪ Prova de Vinhos – Adega José de Sousa;  

▪ Almoço no Restaurante “O Afinado”; 

▪ Seguro de Acidentes Pessoais. 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
http://www.ccdcascais.pt/
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3. ° - Forma de Pagamento da Viagem 
1. O pagamento do passeio poderá ser efetuado na modalidade a indicar pelo interessado, no ato 

da sua inscrição: 

▪ 1 (uma) prestação – Totalizada no ato da inscrição; 

▪ 2 (duas) prestações – 50% no ato da inscrição e 50% até ao final de julho.  

 

4. ° - Direito de acesso e inscrições 

1. Podem inscrever-se neste passeio os associados do CCD e seus familiares de 1.º grau (cônjuge 

e filhos). 

2. Todos os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 anos. 

3. As vagas serão preenchidas por ordem de data e hora de inscrição. 

4. Caso se verifique um número superior de inscrições para as vagas existentes haverá uma lista 

de espera. 

5. É vedada a possibilidade de troca de posição na inscrição. 

6. As inscrições consideram-se válidas, somente, após a confirmação do pagamento de reserva, 

estipulado em 50€ do valor total, por pessoa. 

7. É da responsabilidade do associado a avaliação de condição física e de saúde para a viagem. 

5°- Formalização da Inscrição 
 
1. As inscrições para o passeio encontrar-se-ão abertas a partir do próximo dia 30 de maio até 31 

de agosto de 2022. 

2. As inscrições para a viagem serão efetuadas através da ficha de inscrição disponibilizada no site 

CCD, através do email escritorio@ccdcascais.pt., ou diretamente nos serviços administrativos 

do CCD, na Adroana. 

3. A candidatura será efetuada com base na inscrição efetiva, por ordem de data e hora da 

inscrição. 

4. Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente ao CCD PM CASCAIS através de 

transferência bancária para o NIB 0010 0000 33520860001 19, com informação de seguida por 

e-mail ou telefone a informar que processou a transferência bancária de valor “X”, respeitante 

à reserva em nome “Y” (Tel. 214839130 / Email: escritorio@ccdcascais.pt).  

5. O participante é excluído da lista de inscrições, caso não processe os pagamentos estipulados 

em sua inscrição. 

6. Em caso de desistência por causas imputáveis ao participante o reembolso do valor pago será 

avaliado, de acordo com as regras definidas pelo CCD Cascais.  

6. ° - Responsabilidade do CCD PM  
 
O CCD compromete-se a: 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
http://www.ccdcascais.pt/
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a) Promover o passeio junto dos sócios; 

b) Comunicar e disponibilizar aos participantes toda a informação útil e necessária às 

boas práticas deste passeio; 

c) Designar um coordenador, para garantir o acolhimento e supervisão deste passeio; 

d) Preservar as informações dos dados pessoais fornecidos no formulário de inscrição 

única e exclusiva para o passeio, garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes. 

 

 7.º - Responsabilidade do Viajante  

1. Antes de iniciar a viagem o participante deve certificar-se que o planeamento da mesma foi 

cumprido, atendendo às seguintes regras: 

a) Verifique se os documentos pessoais estão válidos (cartão de cidadão). 

b) Equipamento e vestuário correto. Aconselha-se que o participante leve roupa e calçado 

adequado às condições climatéricas à data de realização do passeio, nomeadamente 

calçado confortável, agasalho, fato de banho, corta-vento/chuva.  

c) Cuidados e equipamentos adicionais: Em tempo de sol deve ser usado protetor solar para 

proteger a pele dos raios UV; telemóvel (para chamadas em caso de emergência), e uma 

máquina fotográfica é sempre um bom acessório para registar os melhores momentos. 

d) Todos os participantes devem cumprir as regras sanitárias exigíveis à data da viagem no 

contexto de proteção da saúde pública, relativa à doença COVID-19, ou outra. 

2. Durante o passeio, sabendo que deve imperar o bom senso, o respeito pelos outros e pela 

natureza, deverão ser considerados os seguintes comportamentos: 

a) Aceitar todas as informações e instruções que lhe foram dadas pelos coordenadores; 

b) Ter cuidado com a aproximação aos animais; 

c) Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz local; 

d) Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha; 

e) Respeitar a propriedade privada; 

f) Não fazer lume; 

g) Não colher amostras de plantas ou rochas; 

h) Ser amável com os habitantes locais. 

 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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8.º - Disposições Finais  

1. O presente regulamento destina-se a vigorar após aprovação em reunião de Direção do CCD até 

a conclusão do passeio, aqui mencionadas. 

2. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, ou aplicação das disposições deste 

regulamento serão resolvidas mediante decisão da Direção. 

3. As reclamações deverão ser enviadas para o email escritorio@ccdcascais.pt.  
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ANEXO I 
 

Passeio Évora e Reguengos de Monsaraz 
 
 

Sábado 1 de outubro de 2022 

8h - Saída - Adroana 

Pequeno Almoço: Torres Novas 

11h - Adega José de Sousa 

 - Visita guiada à adega moderna e adega antiga; 

- Prova de 2 vinhos - um branco e um tinto; 

- Azeite e pão alentejano; 

13h-  Almoço e Visita livre a Reguengos de Monsaraz 

Almoço piquenique no Parque de Merendas de Campinho 

• Monumentos 

Capela de São João Batista (Cuba); Capela de São José; Castelo Cisterna Ermida de Santa Catarina; 

Homenagem ao Cante Alentejano; Igreja da Misericórdia; Igreja Nossa Senhora da Lagoa; Novos Paços da 

Audiência - Casa Monsaraz; Pelourinho; Porta da Vila Porta; d’ÉvoraPorta; d’AlcobaPorta do Buraco. 

• Exposições 

Casa da Inquisição Galeria de Arte ; Igreja de Santiago Museu do Fresco 

• Lojas / Artesanato / Cafés 

Atelier Galeria Monsaraz; A Botica; Casa da Muralha; Casa Tial; Coisas de Monsaraz; Gaspacho; Loja da 

Mizette; Tula. 

15h30- São Pedro do Corval, maior centro oleiro de Portugal  

Atualmente encontramos em São Pedro do Corval verdadeiras obras de arte, quer na forma, quer na 

decoração – a pintura cerâmica – feitas com um saber ancestral e uma estética caraterística da região. 

Aliado à experiência única de poder ver ao vivo o barro a ser moldado pelas experientes mãos do mestre 

oleiro na sua roda e de poder partilhar dos seus conhecimentos e vivências, São Pedro do Corval, com mais 

de duas dezenas de olarias em constante funcionamento é por excelência o maior centro oleiro do país e 

um dos maiores da Península Ibérica. 

19h00 - Hotel Dom Fernando (Av. Dr. Francisco Barahona 2, 7005-150 Évora); 

Opção 

Jantar Livre; 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
http://www.ccdcascais.pt/
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Domingo 2 de outubro 2022 

9h30 Pequeno almoço no hotel e Check Out 

10h Propostas Culturais- visita livre a Évora 

13h Restaurante “O aficionado” 

15h Partida 

17h - Paragem em Palmela /azeitão para lanchar  

19h Chegada a Adroana  

 

Visita Livre – Évora 

Praça do Giraldo 

A Praça do Giraldo é a praça principal de Évora, cujas imagens de marca são as arcadas, a Igreja de Santo 
Antão e o chafariz. Este último foi uma das principais estruturas de abastecimento de água à população ao 
longo dos séculos e veio a tornar-se um dos símbolos da cidade. Quanto ao nome da praça, deve-se 
a Geraldo “Sem Pavor”, figura semilendária da época da reconquista, que aparece no brasão da cidade. 

 
Igreja de Santo Antão e chafariz na Praça do Giraldo em Évora 

Igreja de São Francisco 

A atual igreja de São Francisco, de estilo manuelino-mudejar e renascentista, data do século XV. Teve 
anexo o Palácio Real e foi considerada como Igreja Real, tendo estado intimamente ligada ao período de 
expansão marítima de Portugal. 

Capela dos Ossos 

Situada no interior da Igreja de São Francisco, a Capela dos Ossos ficará para sempre gravada na sua 
memória – e mais não dizemos para não estragar a surpresa. Horários e preços no site oficial. 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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Sé Catedral de Évora 

A Sé de Évora é a maior catedral medieval de Portugal (séc. XII-XIII). A não perder: os claustros, a capela-mor 
e, para os apreciadores, o Museu de Arte Sacra. Também vale a pena subir ao telhado da Sé, para uma vista 
panorâmica sobre a cidade. Horários e preços no site oficial. 

Templo Romano de Évora (Templo de Diana) 

O Templo Romano de Évora data do séc. I e é o principal vestígio de quando Ebora Liberalitas Iulia era uma 
das mais notáveis cidades romanas da Lusitânia. Terá sido dedicado ao culto imperial e não à deusa Diana 
como geralmente se pensa. 

 
Igreja de São Francisco, onde se situa a Capela dos Ossos 

Largo Conde Vila Flor 

Igreja dos Lóios 

A Igreja dos Lóios é uma das igrejas mais bonitas de Portugal, onde a azulejaria a azul e branco é elevada ao 
seu expoente máximo. 

Convento dos Lóios de Évora 

Este convento do século XV alberga atualmente um estabelecimento hoteleiro, a Pousada Convento de Évora 
ou Pousada dos Loios. 

Palácio Duques de Cadaval 

Embora continue a ser a residência dos Duques de Cadaval, algumas salas do Palácio estão abertas ao 
público, exibindo uma coleção de peças da família, além de exposições culturais e artísticas. 

 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
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Museu de Évora 

O Museu de Évora contabiliza cerca de 20 mil objetos, incluindo peças de arqueologia, artes plásticas e 
decorativas, assim como uma coleção de ciências naturais. 

Centro de Arte e Cultura 

Antigo Palácio da Inquisição, o Centro de Arte e Cultura é um espaço da Fundação Eugénio de Almeida 
destinado às artes e à cultura, com especial foco na arte contemporânea. 

 
Pormenores das ruas de Évora 

Jardim de Diana 

No prolongamento do Largo do Conde de Vila Flor, o Jardim de Diana convida a um descanso com vista para 
a planície alentejana. 

Colégio do Espírito Santo 

O Colégio do Espírito Santo é o edifício principal da Universidade de Évora, fundada pelo Cardeal D. Henrique 
no séc. XVI. A não perder: o grandioso claustro. Informação sobre visitas no site oficial. 

Largo e Chafariz das Portas de Moura 

O Largo das Portas de Moura é uma das praças mais emblemáticas da urbe quinhentista, rodeada por solares 
nobres das famílias mais importantes à época. 

Igreja da Graça 

Situada no Largo da Graça, a sua fachada é um belo exemplar do estilo renascentista (séc. XVI) . Mesmo ao 
lado, fica o Convento da Graça, cujo interior não se pode visitar, por servir hoje como Messe de Oficiais. 

mailto:escritorio@ccdcascais.pt
http://www.ccdcascais.pt/
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Fachada renascentista da Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Jardim Público 

Construído no séc. XIX, é um jardim magnífico: seja pela vegetação, seja pela tranquilidade que proporciona.  

Palácio de D. Manuel 

Construído no séc. XV, o Palácio de D. Manuel alojou os monarcas quinhentistas, que começaram a viver em 
Évora cada vez mais regularmente. A título de curiosidade, foi aí que Vasco da Gama foi investido como 
comandante da esquadra que descobriria o caminho marítimo para a Índia. Atualmente, só resta do palácio 
a Galeria das Damas. 

Ruínas Fingidas 

As ruínas fingidas, no Jardim Público de Évora, são uma espécie de ruínas falsas onde se observam elementos 
arquitetónicos mudéjares ou, simplesmente, um lugar encantado por pavões. 

Muralhas de Évora 

Os antigos muros de defesa de Évora rodeiam todo o centro histórico e é impossível não os ver quando se 
chega à cidade. 

Aqueduto da Água de Prata 

O Aqueduto de Évora foi inaugurado no séc. XVI com o objetivo de abastecer a cidade com água. Também é 
impossível não o ver, de tão grande que é. Contudo, nem todas as pessoas descobrem as casas construídas 
entre os seus arcos. 
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