
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por 
um guia oficial;
• Trajeto em autocarro de Turismo, com ar con-
dicionado, conforme descrito no programa;• 
Guia local para visita a Évora;
• 01 noite na Pousada do Castelo do Alvito em 
regime alojamento e pequeno-almoço;
• 02 almoços em restaurante;
• Jantar típico com Cante Alentejano na Asso-
ciação do Grupo Coral do Alvito;
• Visitas à Fábrica Chocalhos Pardalinho, Adega 
Museu Cella Vinaria Antiqua e Museu do Medro-
nho;
• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre a viagem;
• Seguro de assistência em viagem;
• Audio guias;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Outros extras / despesas de carácter pessoal, 
tais como telefonemas, passeios facultativos, 
mini-bar, lavandaria, etc;
• Tudo o que não esteja mencionado como in-
cluído no presente programa.

1º DIA – LISBOA / 
ALCÁÇOVAS / VIANA 

ALENTEJO / VILA NOVA 
DE BARONIA / ALVITO

Saída em hora e local a 
indicar, em direção ao Alen-

tejo. Já em Alcáçovas, des-
cobrimos o seu património 

imaterial, a Arte Chocalheira, 
classificada como Património 

Imaterial de Salvaguarda Urgente, 
pela UNESCO. Na Fábrica dos Cho-

calhos Pardalinho vamos aprender 
a moldar a chapa de ferro, o caldea-

mento do chocalho em cobre através 
da passagem pelo forno, terminando 

na afinação. Avançamos até Viana do 
Alentejo e conhecemos o artesanato pela 

mão do oleiro Feliciano Agostinho... e com 
ele todos os segredos do famoso barro de 
Viana. Almoço em restaurante. Já em Vila 
Nova da Baronia, visitamos a Ermida de 
Santa Águeda e de S. Neutel: construída 
no século XVI, é um dos exemplares com 
revestimento a pintura mural cobrindo a 
totalidade dos seus alçados e coberturas 
interiores. Continuação com a visita à Ermi-
da de S. Sebastião, uma ermida do século 
XVI revestida de pintura a fresco com anjos 
músicos celestiais. Chegada à Pousada do 
Castelo do Alvito.
Em hora a combinar, saída para um jantar 
onde nos sentamos em bancos corridos, 
“silêncio...” e ouvimos as vozes do Alen-
tejo, com uma atuação exclusiva de Cante 
Alentejano, que também é considerado Pa-
trimónio Imaterial da Humanidade. A acom-
panhar, teremos tapas regionais, açorda de 
bacalhau, bolo e café caseiros. Alojamento 
na Pousada.

2º DIA – LISBOA / ALCÁÇOVAS / VIANA 
ALENTEJO / VILA NOVA DE BARONIA / 
ALVITO
Após o pequeno almoço, começamos a vi-
sita com a Rota do Fresco visitando a Igre-
ja Matriz da vila de Alvito que esconde, no 
seu interior, um fresco de vanguarda de fi-
nal do século XV, durante o percurso pela 
vila, percebemos a arquitetura das casas 
tradicionais alentejanas, as defesas imagi-
nárias da Peste Bubónica, descobrindo o 
maior conjunto de portais manuelinos do 
Sul. Continuação em direção a Cuba, com 
uma paisagem envolvente e vastos hori-
zontes de montado, é rodeada de culturas 
de sequeiro e olival, com casas que man-
têm os seus quintais e hortas tradicionais. 
Neste concelho existem vestígios arqueo-
lógicos que comprovam que Cuba foi ha-
bitada desde a Pré-História (cultura me-
galítica, 4000 a 2000 a. C.). Há também 
vestígios da presença romana, onde foram 
encontradas grandes quantidades de me-
dalhas e cipos romanos neste concelho. 
Almoço em restaurante. Já a caminho de 
Portel, visitamos um tesouro escondido 
nas planícies alentejanas: a Ermida de S. 
Farausto. Continuamos em busca das pin-
turas a fresco na Ermida de S. Brás, já em 
Portel: num restauro de 2003, ao levantar 
a cal, descobriu-se uma fantástica campa-
nha pictórica de pintura mural do século 
XVII. Saída em direção a Lisboa onde che-
garemos ao final da tarde.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

380€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

100€
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Passeio ao 
Alentejo

Seguindo a rota dos 
Chocalhos e dos Frescos


