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OLIRAF FOTOGRAFIA 

 

OLIRAF, deriva de Rafael Oliveira. É um pseudómio criado por mim 

para a minha outra faceta de apaixonado por arte, designadamente, 

a fotografia. 

Sou um Fotógrafo amador/freelancer, sediado em Lisboa e na 

Madeira, não tendo nenhuma formação nem carta profissional. 

Desde junho de 2013 até ao presente dia, faço Fotografia Freelancer 

em diversas áreas da fotografia de moda, documental, paisagem e de 

viagens.  

 

 

 

«As Fotografias são dos poucos objectos que 
pretendemos guardar para gerações futuras». 

 

 

Para mais informações contactar para oliraf89@gmail.com ou 

www.facebook/oliraffotografia 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:oliraf89@gmail.com


 

2 
 

OLIRAF (pseudónimo criado por Rafael Oliveira), historiador de 

formação, arquivista de profissão, fotógrafo por paixão, viajante por 

opção! 

Nas suas aventuras, conjuga a fotografia com a constante 

curiosidade pelo mundo que o rodeia. A fotografia de viagens surge 

pela possibilidade de conciliar a sua grande paixão com algo tão 

português: o olhar o outro, o passado e o contacto com o mar. 

«As Fotografias são dos poucos objectos que 
pretendemos guardar para gerações futuras». 

 

Recentemente o blogue OLIRAF foi nomeado para Melhor Blogue de 

Fotografia de Viagens nos BTL - Blogger Travel Awards 2016. 

 

 

Para mais informações contactar para oliraf89@gmail.com (E-mail) 

www.facebook/oliraffotografia (Rede Social) www.oliraf.wordpress.com 

(Blogue) 

 

 

 

mailto:oliraf89@gmail.com
http://www.facebook/oliraffotografia
http://www.oliraf.wordpress.com/
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À descoberta da capital Espanhola: 4 dias e 3 noites 

pela  região de Madrid e El Escorial : uma viagem pela 

História do património monumental edificado de Madrid, 

Toledo e El Escorial. Vamos, assim, à descoberta das gentes e 

lugares da Madrid de “nuestros hermanos”. Os Spots 

fotográficos em destaque nesta escapadinha fotográfica são 

o Museu do Prado e da Rainha Sofia, Plaza Mayor, Catedral 

de Almudena, Estádio Santiago Barnabé, Palácio Real de 

Madrid, Parque do Retiro, o Mosteiro do Escorial, entre outros. 

Actualmente, a cidade de Madrid é a maior e mais povoada urbe da 

Península Ibérica e umas das maiores cidades europeias. Fundada nos 

meados do Século XVI, durante o “Sieglo de Oro”, por Filipe II de Espanha 

(Dinastia dos Áustria). Até ai, a maior cidade da “Jangada de Pedra”, como 

refere o nobel da Literatura José de Saramago à Península Ibérica, era Lisboa. 

Mais tarde, em meados do Século XIX, esta foi suplantada por Madrid como a 

cidade mais importante da Península Ibérica. De facto, a sua posição 

geográfica no interior de Espanha e da fixação da corte dos Áustrias (Séc. XVI-

XVII) e dos Bourbon (Século XVIII) ajudaram, a fomentar a hegemonia e a 

consolidação desta cidade como a “cabeça” da Monarquia Hispânica. 

Neste roteiro fotográfico iremos visitar o “casco” antigo de duas cidades 

espanholas: Madrid e El Escorial. Ambas são detentoras de património natural, 

arquitectónico e cultural riquíssimo, em virtude de centenas de anos contactos 

multiculturais e artísticos. Quem não conhece o Museu do Prado? Ou o 

Mosteiro de El Escorial? Para os amantes do turismo cultural, de natureza e de 

gastronomia, esta escapadinha é uma boa opção de visita que combina 

actividades de lazer e culturais, com o descanso. 

Não perca em OLIRAF! Um encontro com a História, ao 

sabor das imagens. 
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Transporte 

Autocarro FLIXBUS (GoEuro) – 611 Km (50€) 

Lisboa (LIS) – Madrid (MAD) : 18/01/2018 – 23.25 H 

Madrid (MAD) – Lisboa (LIS): 23/01/2018 – 23.35 H 

Lisboa (Oriente) → Madrid, Estación Sur de Autobuses  

Calle de Mendez Álvaro (El Corte Inglês) / Metro: Retama (Estação)  

Lisboa (Oriente) → Madrid, Estación Sur de Autobuses  

Alojamento 

Living Cat´s Hostel (74€) 

Morada: Canizares, 6, Centro de Madrid,28012 Madrid, Espanha 

Metro: Antón Martin (Estação) 

Roteiro  

Dia 1 – Centro Histórico Madrid (19 de Janeiro) 

Visita Livre pelo Centro Histórico de Madrid. Locais a visitar: 

Manhã: Casco Histórico de Madrid 

Tarde: Parque do Retiro/ Casco Histórico de Madrid 

Check In 14:00 horas no Alojamento Living Cat´s Hostel 

Noite: Museu Prado (19-21h) Acesso Livre 

Plaza Mayor / Puerta del Sol / Templo de Debod (Egipto) 

Catedral de Almudena / Monasterio  de las Descalzas Reales / Palácio 

Real de Madrid 
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Dia 2 – Centro Histórico Madrid (20 de Janeiro) 

Manhã: Casa Labra (Calle Tetúan 12) | El tigre (Malasaña) 

Museu do Prado / Museu Rainha Sofia / Parque del Retiro (Palácio de 

Cristal) / Gran Vía (Bairro de Malasana) 

Farol de Moncloa / Bairro de Vallecas (Sunset) / Biblioteca Nacional de 

Espanha / Torres de Colón 

Tarde: Parque do Retiro/ Casco Histórico de Madrid 

Noite: Museu Prado (19-21h) Acesso Livre / Rainha Sofia (19-21h) 

Dia 3 – Visita ao Mosteiro do Escorial (21 de Janeiro) 

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (10 €) 

Horário: 10-18h | Fecha à Segunda-Feira 

Dia 4 – Roteiro Histórico por Madrid (22 de Janeiro) 

Manhã: Check out  11:00 horas no Alojamento Living Cat´s Hostel 

Estádio Santiago Bernabéu / Torre Picasso / Praça  Cibeles (Palácio) 

Tarde: Casco Histórico de Madrid 

Noite: Autocarro para Lisboa  

Pela Madrid fora dos roteiros turísticos… 

- Chocolateria San Ginés (Café) - Pasadizo San Ginés, 5 

- El Brillante – Bocatas (Plaza Emperador Carlos V) 

- Bar Entre Cáceres y Badajoz (Madrid) 

- Iberia - Malasena (Jantar) 

- Rooftop (s): Terraza del Poniente (Hotel Exe Moncloa) / Tartan Roof (gran Via) 
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Dicas & Deslocações 

 

Madrid [Cidade] 

Na cidade de Madrid, a meu ver, o metro é o melhor meio de 

transporte para percorrer os diversos pontos turísticos e menos turísticos 

da capital espanhola.  

Arredores de Madrid  

Mosteiro de San Lorenzo do Escorial  

Comboio (Ida) 

O comboio que vai para o Mosteiro do Escorial parte da linha C-3, que 

pode ser apanhado na estação de Atocha ou da Puerta del Sol, entre 

outros pontos na cidade de Madrid. 

Autocarro (Volta) 

Há várias linhas de autocarros indo até El Escorial, mas a melhor em 

termos de frequências é a de número 661 (também serve a 664). São da 

empresa Autocares Herranz. O ponto inicial fica no “Intercambiador de 

Moncloa”, na estação de metro Moncloa, das linhas 3 (amarela) e 6 

(circular). A estação de autocarros de El Escorial fica muito próxima do 

mosteiro.  

ATENÇÃO: os Museus fecham às Segunda-Feiras (Espanha) 

Museo del Prado. Grátis de segunda a sábado de 18h a 20h e domingos e 

feriados de 17h a 19h. Confira o site oficial do museu. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Grátis segunda, quarta, quinta, sexta e 
sábado de 19h a 21h e domingo de 13:30h a 19h. Confira o site oficial do museu. 

Palacio Real de Madri. Grátis de segunda a quinta de 16h a 18h (outubro a março) e 
18h a 20h (abril a setembro). 

 

https://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/

