Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda

A Cascata da Quinta Real de Caxias -Sec.XVIII

Cascata dos Poetas ou Gruta Nobre cc.1775

PROGRAMA
10h- Encontro no largo da estação da CP de Caxias. Concentração no largo do Palácio da
Quinta Real e breve enquadramento da Quinta na zona ribeirinha de Oeiras.
10.30h- Inicio da visita aos jardins concentração junto à Grande Cascata de Diana, descrição
do edifício e do conjunto escultórico a mitologia greco romana e o mito de Diana e Acteão.
11h- Ascensão e percurso no edifício da Cascata, culminando no pavilhão da cegonha e na
fonte /aquário
11.30h- Visita aos antigos pomares ajardinados, Casa das Ferramentas e Alameda do jogo da
bola.
12.30h- Regresso aos transportes, percurso pela Avenida Marginal até à Quinta dos Sete
Castelos em Santo Amaro de Oeiras.
13h- Almoço restaurante da Quinta dos Sete Castelos. Quinta do séc. XIX, restaurada e
atualmente jardim municipal.
14.30h- Inicio da visita a Quinta dos Marqueses de Pombal, concentração no Largo do Palácio,
e breve explicação do projeto pombalino para a Vila de Oeiras. Visita ao Palácio, chegada à
sala de jantar e saída para os jardins com percurso pelo Terraço das Araucárias, Cascata dos
Poetas, Horta ajardinada, comentários sobre aspetos artísticos, paisagísticos e arquitetónicos
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do projeto pombalino, e sobre os jardins temáticos construídos na primeira metade do século
XX pela Fundação Gulbenkian, e um dos primeiros projetos modernistas do Arquiteto
Paisagista Gonçalo Ribeiro Teles.
17h- Percurso na propriedade murada que atinge os 130ha, e visita ao Casal da Manteiga,
antiga Abegoaria, e ponto culminante do projeto pombalino, com planta hexagonal e torreão
de onde se vislumbra o oceano e todos os edifícios da Quinta.
18h- Atualmente o Casal da Manteiga foi adaptado a adega do vinho de Carcavelos região
demarcada pelo Marquês de Pombal, e um projeto de grande sucesso da Câmara Municipal
de Oeiras, Prova de vinho de Carcavelos, "Carcavelinhos de Honra".
FIM DA VIAGEM
PREÇOS:
Associado da AAJBA: 50€
Não Associado da AAJBA:55€
NOTA: a viagem só se realizará com um mínimo de 15 participantes.

VISITA DE ESTUDO:
É uma visita orientada e comentada por um professor universitário, um especialista ou um
guia experiente a lugares de interesse cultural, científico e natural, com o intuito de aumentar
o conhecimento sobre jardins e parques históricos e contemporâneos, paisagens culturais e
paisagens naturais, monumentos, museus, etc., tanto a nível nacional como a nível
internacional.
INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Inscrição mediante pagamento de um depósito não reembolsável* no valor total da viagem
até ao dia 18 de agosto de 2017. (*salvo cancelamento da viagem por falta de inscrições).
Transferência bancária NIB 0010 0000 2468 3460 001 66 – BPI
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA)
Jardim Botânico da Ajuda. Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa. Portugal
tel: [+351] 213 620 527 | telm: [+351] 915 989 259 web: www.aajba.com | e-mail: info@aajba.com

SERVIÇOS INCLUÍDOS NESTES PREÇOS:
O Preço inclui:
➢ Seguro de viagem.
➢ Visita guiada pelo Arquiteto Paisagista Rodrigo Dias.
➢ Almoço no Restaurante Quinta dos Sete Castelos ou similar.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente itinerário e extras
de carácter pessoal.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão.
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