
IES PAZO DA MERCÉ 
CURSO 2015-2016 
EXCURSIÓN DIDÁCTICA A LISBOA 

14 - 18 DE MARZO 
Organiza: DEPARTAMENTO DE LINGUA 

PORTUGUESA 
PRF. ACOMPAÑANTES: Xosé Abilleira, Amparo Cereixo e Catonio Rivera. 
Teléfono de contacto (empregar só en casos especiais): 648453437 

INFORMACIÓN XERAL. 
Documentación imprescindible: 

 Autorización da Policía para viaxar a Portugal. 
 DNI 
 Tarxeta sanitaria internacional. 
 Carné xoven. 

- O alumnado debe levar o xantar do 1º día, que se realizará nunha área de 
descanso da autoestrada. 
- O almorzo e a cea realizaranse no hotel e están incluídas no prezo da viaxe. 
14 DE MARZO. 
- Saída do IES ás 9:00 horas.  
- Parada durante a viaxe para xantar e descansar. Levar bocadillo e bebida 

para o xantar. 
- Chegada ao hotel e distribución das habitacións. 
- 20:00 (HP1): Cea no hotel 
 
15 DE MARZO. 
- De 11:00 e 13:00 (HP) Visita á Biblioteca e da Ajuda 
onde se atopa o Cancioneiro da Ajuda que data do 
século XIII. Poderemos ver o Cancioneiro, unha 

                                                           1 Hora portuguesa, unha hora menos que en Galicia. 
Cancioneiro da Ajuda 



oportunidade única xa que en moi poucas ocasións se lle amosa ao público o 
orixinal, en xeral ensínase unha edición facsímile.  
-13:30 – 15:30 (HP)  Xantar na zona de 
Belém.  
- 16:00 a 17:00 (HP) Visita ao Planetário, 
unha viaxe polo ceo e as estrelas. 
- 17:30 (HP). Torre de Belem e Mosteiro 
dos Jerónimos 
- 20:00 (HP). Cea no hotel. 
 
16 DE MARZO. 
- 8:00 (HP). Almorzo 
- 8:45 Saída do hotel en autobús cara a Queluz. 
- 9:30 (HP) Visita guiada ao Palácio de Queluz e 
os seus jardins. 
- 12:00 (HP) Visita á vila de Sintra (xantar) e á 
vila mariñeira de Cascais. 
- 20:00 (HP) Cea no hotel. 
17 DE MARZO. 
- 8:30 (HP): Almorzo 
- 10:00 (HP). Subida ao Arco da Rúa Augusta. 
- 11:00 (HP). A Praça do Comércio e a Baixa. 
- 12:00 (HP). Visita ao Rossio e subida ao Bairro 
Alto. 
- 13:00 – 15:00. (HP) Xantar 
- 15:00 (HP) Visita ao Castelo de S. Jorge e o barrio 
de Alfama.  
- 20:00 (HP) Cea no hotel. 
18 DE MARZO 
- 8:00 (HP). Almorzo 
- 10:00 (HP). Visita ao Pavilhão do Conhecimento. 
- 12:00 (HP). Viaxe de volta cara ás Neves. Xantar no camiño.  
- 19:00 / 19:30 horas APROXIMADAMENTE: Chegada ao IES das Neves. 

Posta de sol no Castelo de São Jorge. Fotografía da viaxe realizada no curso 2013-2014 
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