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Duração da viagem 
6 dias na Grande Lisboa + 2 dias de viagem (Vigo-Lisboa e Lisboa-Vigo). No total, 8 dias. 

 

Visitas obrigatórias 
- Sintra: Palácio da Pena. Visita a Sintra de 1 dia, no mínimo – podem ir lá mais dias se o 

acharem conveniente. Pode-se lá chegar de comboio facilmente (www.cp.pt).  

- Linha de Cascais: Cascais, Estoril... Pode-se lá chegar de comboio facilmente (www.cp.pt).  

- Lisboa: a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, a Fábrica dos Pastéis de Belém, o 

Castelo de S. Jorge (carreira n.º 28 de elétrico), a Sé, a Baixa e o Parque das Nações. 

 

Algumas visitas possíveis (há muitos outros locais que vocês terão que descobrir) 

- Sintra: http://www.parquesdesintra.pt/ (Castelo dos Mouros, Parque da Pena...), Quinta da 

Regaleira, Palácio Nacional de Sintra, comer umas queijadas e uns travesseiros na Piriquita 

(http://bit.ly/eY30GG).   

- Cascais: Boca do Inferno, Farol de Santa Marta, passeio marítimo de Cascais ao Estoril. 

- Lisboa: Museu dos Coches, Palácio da Ajuda, Bairro Alto (Elevador da Glória), Chiado, 

Alfama/Miradouro de Santa Luzia, Panteão Nacional, Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora, 

novas avenidas (Liberdade, República), Museu de Arte Antiga, Museu Calouste Gulbenkian, 

Museu do Azulejo, Museu do Traje, Oceanário.  

- Mafra (Convento de Mafra, Tapada Nacional de Mafra) e Ericeira. 

- Setúbal, Península de Troia, Sesimbra e Almada/Cristo-Rei. 

- Queluz: Palácio de Queluz (na linha de Sintra). 

 

Outras indicações 
- O trabalho será efetuado em grupos de duas pessoas. 

- Por favor, informem-me ou indiquem no trabalho qual a variante de português utilizada 

(europeu ou brasileiro) e se aplicaram o Acordo Ortográfico de 1990. 

- Deverão indicar qual o dia da semana em que começa a viagem e termina. 

- Tenham em atenção que, geralmente, os museus e monumentos encerram um dia por semana e 

nem em todos é no mesmo dia: alguns é à segunda, outros à terça... 

- Podem tomar como horário de abertura dos museus e monumentos o de verão, que é mais 

alargado do que o de inverno. 

- A viagem de Vigo até Lisboa poderá ser efetuada de camioneta (www.alsa.pt ou 

www.autna.com) ou de comboio (www.cp.pt). A viagem na Alsa é direta. Na Autna, é preciso 

apanhar outra camioneta no Porto. De comboio, é necessário apanhar um comboio Vigo-Porto e 

um outro Porto-Lisboa. 

- Alojamento: Deverão indicar onde se vão alojar. Se não tiverem nenhuma sugestão, aqui ficam 

duas: Praça do Rossio (ou D. Pedro IV) em Lisboa e Parque das Nações, também em Lisboa. 

- A meio da elaboração do trabalho, será marcada uma reunião com cada um de vocês (ou 

com cada grupo de trabalho) para orientar e corrigir possíveis erros do trabalho nas horas de 

atendimento. Se isso não for possível por incompatibilidade de horários, poderão enviar-me por 



Organização de uma viagem a Lisboa e arredores 

Idioma Moderno II: Português 4 – Univ. de Vigo 

Ana Hermida Ruibal 

3 

 

correio eletrónico o rascunho do trabalho e eu irei devolvê-lo com as indicações oportunas. Se 

for marcada uma reunião pessoal, será ainda preciso enviar-me antecipadamente o rascunho do 

trabalho por correio eletrónico, para a minha preparação das orientações antes da reunião. 

Avaliação 

Valorar-se-á a boa planificação das visitas e gestão do tempo, tendo em conta o tempo 

necessário para as realizar, o interesse geral das visitas, a clara, organizada e boa redação e o 

grafismo da apresentação (é recomendável incluir imagens dos monumentos a visitar), que 

poderá ser entregue em formato Word, de preferência, ou PowerPoint. Se pretenderem utilizar 

outro formato, por favor, contactem-me. 

Descontar-se-ão pontos pela utilização injustificada de táxis, se houver uma boa alternativa de 

transportes públicos relativamente rápida. Dar-se-á preferência à utilização dos transportes 

públicos, nomeadamente, comboio, metro e autocarro. Também poderão ir a pé para percorrer 

distâncias razoáveis. 

Ligações úteis 

1 – Transportes públicos na Grande Lisboa 

- Metro: http://www.metrolisboa.pt/  

- Comboio: www.cp.pt 

- Autocarros urbanos em Lisboa: www.carris.pt 

- Fertagus (comboio na Margem Sul): www.fertagus.pt  

- Scotturb (autocarros em Sintra, Cascais e Oeiras): http://www.scotturb.com 

- Transtejo (barcos que atravessam o Tejo): http://www.transtejo.pt  

- Rodoviária de Lisboa (autocarros em Lisboa e arredores): http://www.rodoviariadelisboa.pt  

- Mafrense (autocarros a Mafra, Ericeira, etc.): http://www.mafrense.pt  

 

2 – Google Maps: http://maps.google.pt/?ie=UTF8&hl=pt-PT  

Algumas opções: 

a) Transportes públicos 
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b) Como chegar de um ponto a outro (Opção «Direções» - na versão espanhola, «Cómo 

llegar»). 
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Google Maps tem várias formas de visualização possíveis: 

- Earth: 

 
 

- Mapa: 

 
 

- Satélite: 
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3 – Visitas virtuais a alguns monumentos: http://3d.culturaonline.pt/Map/Default.aspx?id= 

 

Exemplo: Torre de Belém (http://3d.culturaonline.pt/Map/Default.aspx?id=f8e97433-fbe5-

44a5-9db1-e8fd57a21f6c) 

 

4 – Bing 

http://www.bing.com/maps/#JnE9Lmxpc2JvYSU3ZXNzdC4wJTdlcGcuMSZiYj00Mi40MzMy

NDkzNzYwMjY4JTdlLTguNjQxMzE3MTM2MDYxMDElN2U0Mi40MjkyOTU5NzkzNjQyJ

TdlLTguNjQ4MzQ4ODIwNTg4NjU= 

 

 

Outras ligações 

1 – Vídeo de Lisboa com algumas atrações turísticas: http://www.vimeo.com/18875177 

O vídeo tem várias gralhas, nomeadamente: 

–«Parque das Nasções», que deverá escrever-se «Parque das Nações» (minuto 2:49) 

–«Café Republica da Cerveja», que deverá escrever-se «Café República da Cerveja» (4:08) 

–«Elevator de Santa Justa», que deverá escrever-se «Elevador de Santa Justa» (4:22) 

2 – Descubraportugal: http://www.descubraportugal.com.pt/edicoes/tdp/regional.asp?idcat=33  

3 – Visit Portugal: http://www.visitportugal.com, http://bit.ly/gzQ6eo (Região de Lisboa) 

4 – Visit Lisboa: http://www.visitlisboa.com 

- Lisboa a 360º: http://bit.ly/hdmvBZ  
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- Miradouros Virtuais: http://www.visitlisboa.com/Conteudos/Miradouros-Virtuais.aspx  

- Vídeo de Lisboa: http://www.visitlisboa.com/conteudos/video.aspx 

- Publicações: http://www.visitlisboa.com/Publicacoes.aspx  

5 – Departamento de Turismo de Lisboa: http://www.lisboa-cidade.com/lx/  

6 – Câmara Municipal de Sintra: http://www.cm-sintra.pt  

7 – Câmara Municipal de Cascais: http://www.cm-cascais.pt  

8 – Estoril (e região de Lisboa): http://www.estoril-portugal.com  

 

Algumas dicas 

Aos domingos de manhã, o acesso à maior parte dos museus e monumentos portugueses, 

nomeadamente aos públicos, é gratuito. Os museus costumam ainda ser gratuitos no Dia 

Internacional dos Museus, a 18 de maio. Aproveitem e tentem visitar no domingo de manhã ou 

no dia 18 de maio uma zona em que haja vários monumentos com o referido desconto. 

Devem indicar ainda o preço dos bilhetes de transporte e o preço dos bilhetes para aceder aos 

museus e monumentos. Podem indicar o preço do bilhete normal (sem descontos) ou do bilhete 

para estudantes com Cartão Jovem (jovens entre os 12 e os 29 anos de idade). 

Notem ainda a diferença horária das refeições em Portugal relativamente a Espanha. Se 

quiserem jantar às 22 horas, já só vão conseguir fazê-lo num centro comercial grande ou numa 

cervejaria. Além disso, muitos museus encerram cerca das 18h00. 
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Possível exemplo de redação do trabalho 

Segunda-feira  
Viagem Vigo-Lisboa 

Meio de transporte: XXXX 

Partida às XXhXX – Chegada às XXhXX (XXhXX hora portuguesa) à estação XXXX 

Preço do bilhete: XX  € 

 

Alojamento: Hotel XXX, [endereço] 

Preço do alojamento: XX  €/noite 

 

Terça-feira 
Visita a Sintra 

Meio de transporte: XXX.  

Partida: XXhXX da estação XXX. Chegada a Sintra: XXhXX 

Preço do bilhete: X,XX  € 

 

Apanhar o autocarro/metro/comboio n.º XXX para o acesso ao Monumento X 

Visita Monumento X: XXhXX-XXhXX. Preço: XX  €. 

Visita Monumento Y: XXhXX-XXhXX. Preço: XX € 

Apanhar o autocarro/metro/comboio n.º XXX para voltar a Sintra 

Visita XXXX: XXhXX-XXhXX 

 

Regresso 

Meio de transporte: autocarro/metro/comboio n.º xxx até à [estação X] e ali apanhar o 

autocarro/metro/comboio n.º xxx até à [estação X].  

Partida: XXhXX de Sintra. Chegada: XXhXX à [estação X]  

Preço XX,XX€. 

 

Prazo de entrega: 15/05/2011 até às 23h59.  


