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ITÁLIA  
 

VENHA CONHECER:  
Turim, Milão, Bérgamo e Lago Maggiore  

 

de 30 maio a 8 junho 2016 

Faça a sua inscrição na sede do SPM 
 

 Inscrição na receção do SPM, até 20 de março 2016 

 Pagamentos a)  

 1ª prestação - até fim de janeiro 2016 

 2ª, 3ª e 4ª prestação - até fim de fevereiro, março e abril 2016, 
respetivamente 

 Restante pagamento - até 15 de maio 

a)  Os pagamentos são efetuados na Agência Abreu (Centro Co-
mercial Dolce Vita, loja 108) 

PROGRAMA disponível na receção do SPM  
(itinerário, pagamentos e outras informações)  
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Faça a sua inscrição  

na sede do SPM 
 

(Informações sobre o  

itinerário, locais a visitar, 

preços e modos de pagamen-

to serão disponibilizadas  

brevemente) 

Turim - com os Alpes a formar um glorioso pano 
de fundo, tem praças, palácios, castelos e aveni-
das dignas de reis. Foi a primeira capital do reino 
de Itália e hoje é a capital do design e da arte con-
temporânea do país. 

Pavia - situada a apenas 30 km de Milão, a cidade 
tem belos palácios e igrejas medievais além de 
uma das universidades mais antigas e de maior 
prestígio na Itália. 

Milão - capital da moda e não só. Como principais 
monumentos, temos a Catedral de Milão (Duomo 
de Milão), a formosíssima Ópera (Scala de Milão), 
as Galerias Victor Emanuel e o Castelo Sforzesco.  

Lago Maggiore de Milão - circundado pelos Alpes 
majestosos, abriga alguns dos jardins mais mara-
vilhosos da Itália. 

Bergamo - cidade situada a 55 km de Milão e cuja 
catedral é uma das mais belas de Itália. 

O roteiro pode começar em Stresa, uma elegante 
estância cujas ruas estão alinhadas com edifícios 
de Arte Nova e os jardins são maravilhas botâni-
cas. 
 

Será um passeio que ficará na memória 
para sempre. 

Venha conhecer Turim  e Milão  

com o Setor de Professores  

Aposentados do SPM 

ITÁLIA  
Venha conhecer Turim e Milão 

de 30 maio a 8 junho 2016 



 

Setor dos Professores 

Aposentados do  

Sindicato dos  Pro-

fessores da Madeira C
T

 -
 n

o
v
em

b
ro

 2
0
1
5

 

Faça a sua inscrição  
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(Informações sobre o  

itinerário, locais a visitar, 

preços e modos de pagamen-

to serão disponibilizadas  

brevemente) 

Para 2016 o Setor dos Professores Aposentados do SPM 
programou uma viagem a ITÁLIA, para conhecer os en-
cantos de Turim, Milão, Bérgamo e Lago Maggiore.  

A partida será do Funchal a 30 de maio e o regresso a 8 
de junho 2016. 

O passeio terá início em Milão, onde visitaremos várias 
pontos de interesse da cidade, dos quais destacamos a 
“Duomo de Milão”, a maior Catedral gótica de Itália, a Ga-
leria Vittorio Emanuel “il salotto”, com os seus cafés e ele-
gantes lojas, o Museu de Arte Antiga, onde se encontra a 
Pietá de Michellangelo e o Castelo Sforzesco. Aproveita-
remos também para visitar a Piazza Fedele e a Piazza 
San Babila, com a sua igreja românica do séc. XI.  

Seguiremos viagem até Turim, onde visitaremos a cate-
dral de Turim, edifício dos finais do séc. XV que alberga o 
famoso Sudário de Turim, lençol em que supostamente foi 
embrulhado o corpo de Cristo após a crucificação. Visita-
remos também, entre outros monumentos, o Palácio Real 
e a Mole Antonelliana, que além de símbolo da cidade e 
atual sede do Museu de Cinema, é o melhor miradouro da 
cidade.  

Depois de Turim, iremos conhecer Bérgamo, que é uma 
cidade medieval renascentista fundada numa colina, onde 
podemos encontrar a parte mais antiga da cidade. O cen-
tro moderno foi desenvolvido na planície, onde destaca-
mos a Piazza Vecchia, o Palazzo del Comune, o Pallazo 
della Ragione, o Teatro Donizetti e a Igreja Santa Maria 
dela Grazie. 

Continuamos a nossa viagem até o Lago Maggiore, on-
de, nas suas margens iremos embarcar rumo à Ilha Bella, 
a fim de visitarmos o Palácio Borromeo, com os seus fan-
tásticos jardins em degraus. Visitaremos também a Ilha 
Madre com a sua Villa do séc. XIII e os seus jardins com 
pavões e plantas raras. 

Estes são alguns dos motivos de atração que tornam esta 
viagem imperdível. 

Mais informações sobre o itinerário, locais a visitar, pre-
ços e modos de pagamento podem ser consultadas na 

sede do SPM e no site www.spm-ram.org  

Faça a sua inscrição na sede do SPM, de 2 de dezembro 
de 2015 a 10 de janeiro de 2016.  

 
Helena Lima 

 

 

Será um passeio que ficará na memória 
para sempre. 

Venha conhecer Turim  e Milão  

com o Setor de Professores  

Aposentados do SPM 

ITÁLIA  
Turim, Milão, Bérgamo e Lago Maggiore 

 

de 30 maio a 8 junho 2016 


