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07h 30 m – Saída do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 

10:30h - Vila de Mafra 

         
Mafra é uma vila portuguesa, sede do município de Mafra, pertencente 
ao distrito e área metropolitana de Lisboa. No censo mais recente (2021), o município 
contabilizava 86 523 habitantes distribuídos por uma área de 291,66 km² e 
11 freguesias. Tem uma origem muito antiga, sendo um povoado habitado desde o 
Neolítico. A vila cresceu em função do palácio mandado construir por D. João V. O nome 
pelo qual são conhecidos os habitantes de Mafra podem ser: mafrense, saloio, 
mafarrico (pejorativo). 

 
 

11:00h- 
Palácio- Convento de Mafra 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                 

         

 O Real Edifício de Mafra é um Sítio Cultural inscrito na Lista do Património 
Mundial pela UNESCO, em 2019, integrando o Palácio Real, a Basílica, um 
Convento, o Jardim do Cerco e uma vasta tapada. 

         Com mais de 1200 hectares classificados, este é o maior monumento 
nacional português, dos quais mais de 38.000 m2 são referentes ao Palácio-
convento, mandado construir pelo rei D. João V e edificado entre 1717 e 1730. 
No seu interior destaca-se uma das mais importantes bibliotecas iluministas da 
Europa, com cerca de 30.000 volumes. As torres sineiras da Basílica 
comportam um dos maiores conjuntos sineiros do mundo, constituído por dois 
carrilhões com um total de 98 sinos; e no interior desta capela real, seis históricos 
órgãos históricos, instalados entre 1792 e 1807, que voltaram a ecoar na Basílica após o 
seu restauro integral em 2010. 
 

 
 

Dino Parque   
Lourinhã 
 

                      
 O Dino Parque é um museu ao ar livre, inserido numa área de 10 
hectares, incluindo 4 percursos correspondentes a algumas das 
mais importantes épocas da história da terra: O fim do 

Paleozóico, O Triásico, O Jurássico e O Cretácico. 
 

Ao longo desses percursos os visitantes podem observar mais de 
120 modelos de dinossauros e outros animais à escala real. No 
edifício central do Dino Parque pode ser visitado a exposição do 
Museu da Lourinhã, com o seu fantástico espólio de descobertas 
paleontológicas. No laboratório é também possível observar, em 
tempo real, a preparação de fósseis. 

17h 00 m – Regresso ao Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 
 

Pedrógão Grande, 1 de junho de 2022 

 

 

Basílica      Biblioteca      Cozinha Enfermaria   Tapada de  
Mafra 


