No Barrocal algarvio, entre o mar e a serra, a Terra
de Nexe é um autêntico anfiteatro natural
mediterrânico nas primeiras encostas da Serra de Monte
Figo, com vistas deslumbrantes sobre a Ria Formosa e o
Oceano Atlântico.
O acordeão em Bordeira, faz deste sítio da freguesia
de Sta. Bárbara de Nexe uma capital de compositores e
executantes deste instrumento musical, entre os quais
José Ferreiro Pai (a alma do verdadeiro corridinho e o
autor do célebre corridinho “Alma Algarvia") e João
Barra Bexiga (o filósofo da vida vivida e eterno
romântico do acordeão).

PROGRAMA

Aberto a não sócios

Dia 7 – 6ª feira
15H00 - Receção e estacionamento em Santa Bárbara
de Nexe (N37º 6’ 15.49” W7º 57’ 55.19”)
Jantar livre
21H30 - Espetáculo de acordeão na junta freguesia
Custo: 5€/pessoa a pagar no local
Dia 8 – sábado
10H00 -Visita guiada à aldeia em percurso pedestre
Almoço livre
15h00 – Saída em autocaravana para Bordeira para
visita na Sociedade Recreativa com apresentação
de conjunto de acordeão e prova de produtos regionais
20H00-Jantar Convívio com animação
(N37º 6’ 15.49” W7º 57’ 55.19”)
EMENTA
Entradas: (azeitonas, queijo e enchidos)
Prato: Bacalhau com natas ou Lombo de Porco
recheado
Doces variados
Água/sumos/vinho branco ou tinto e café

Dia 9 – domingo
09H30 - Deslocação para Olhão
(N37º 1’ 28.12” W7º50’46.5”)
Passeio por Olhão e almoço livre (ver caixa)
12H30 – Embarque para passeio de barco de 4 horas pelas
ilhas da ria Formosa (facultativo)
Itinerário: Olhão - Ilha do Farol - Ilha Deserta - Ilha da Culatra
(paragem de 1h30 para almoço, preço não incluído) - Barra da
Armona - Ilha da Armona (paragem de 30 min) - Olhão
NOTA:O almoço pode ser em restaurante da ilha, merenda levada por
cada um ou tomado antes da hora de partida. Em Olhão existe uma
grande oferta para todas as opções.

18H00 – Deslocação para QUELFES espaço anexo ao
campo de feiras (N 37º 3’ 30.151" W 7º 49’ 7.623")
Jantar livre e pernoita
Dia 10 – 2ª feira
10H00 – Visita igreja local (1518) e deslocação para visita
ao Centro de Educação Ambiental de Marim - sede
do Parque Natural da Ria Formosa
13H00 – Almoço livre em parque de merendas no Centro
Despedidas e até Alcácer do Sal

O Centro de Educação Ambiental de Marim, que
alberga também a sede do Parque Natural da Ria
Formosa, é uma quinta à beira ria com cerca de 60 ha.
Nele se podem observar diversos passeriformes, várias
espécies de aves aquáticas na charca e no sapal, o
moinho de maré de Marim, vestígios arqueológicos,
habitações tradicionais recuperadas, entre outros pontos
de interesse; tudo isto num espaço restrito
representativo
dos
componentes
naturais
mais
significativos desta Área Protegida.
Local onde são criados os cães de água portugueses.
Valor de inscrição com jantar
Sócios: €20,00 / não sócios: €22,50
Crianças dos 6 aos 10 anos: €10,00
Crianças com menos de 6 anos: grátis
Com jantar e passeio de barco
Sócios €40,00 / não sócios €42,50
Crianças dos 6 aos 10 anos: €20,00
Crianças com menos de 6 anos: grátis
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria do

CPA (Estrada

de São Marcos 33 - Centro Empresarial
Elospark II - sala 2 - 2735-521 Agualva – Cacém) até ao dia
1 de junho, inclusive, através do endereço eletrónico
(geral@cpa-autocaravanas.com),
por
carta
ou
pessoalmente, a identificação de sócio, a matrícula do
veículo e o comprovativo do pagamento da inscrição,
sem o que não será considerada a inscrição.

FORMA DE PAGAMENTO:
Por transferência bancária: IBAN-PT50 003 506 980
001 451 653 050 ou por multibanco NIB–003 506
980 001 451 653 050. Não esquecer de enviar
comprovativo da transferência dentro do prazo.
NOTAS:
1. Durante o encontro serão observadas as normas a que
obedece
o
estacionamento
e
comportamento
adequado a cada local.
2. O CPA não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos
materiais ou pessoais quer dos associados, quer de
terceiros.
3. O programa pode estar sujeito a alterações.

Não são aceites inscrições no local
Informações suplementares: através da Secretaria do
CPA (218983137), no horário de atendimento ao público
(2ª a 6ª feira, exceto feriados, das 11H00 às 13H00 e das
14H00 às 18H00).

