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27 de Junho
Dia Aberto Rota do Fresco

(inscrições limitadas: reserve já o seu lugar)                                                         
Livres, juntos, com ar puro, sol na cara, 
cheiros bons pelo campo, risos, a 
descoberta e a celebração de tudo o que 
chegou até nós, aqui no Alentejo: 
percorremos algum do património sem 
fim que faz parte da Rota do Fresco, a 
primeira rota de turismo cultural em 
Portugal e na companhia da mentora do 
projecto, Catarina Valença Gonçalves.

PVP: 25,00€ por pessoa
Duração: 1 dia
Inclui: O acompanhamento 
especializado, todas as entradas 
nos locais a visitar, “coisas gostosas” 
na Mercearia Mundo Património 
e seguro de acidentes pessoais são 
oferta da Spira. O almoço em S. Pedro 
de Portel tem o custo de 25,00 euros por 
pessoa, IVA incluído. O transporte entre 
os diferentes locais é da responsabilidade 
de cada participante. 

Em campo aberto, ar puro, com todo o espaço, 
descubra o património do Alentejo e o seu tão 
saudável “modo de estar”: PROGRAMAÇÃO 

IMPERDÍVEL NESTE VERÃO DE 2020 SINGULAR.

DATAS ESPECIAIS



11 de Julho
Rota do Fresco ao Luar                                                                             

mínimo 4 pessoas                                            
Nas noites escuras do Sul, a Rota do 
Fresco leva-o a descobrir tesouros 
desconhecidos ao luar... e com um 
lanche-ajantarado de produtos regionais. 
A Ermida de Santa Águeda e de S. 
Neutel em Vila Nova da Baronia;  a 
trecentista Igreja Matriz de Alvito e o 
seu fresco renascentista, os portais 
manuelinos e a recuperada Ermida de S. 
Sebastião orientam o nosso percurso 
nocturno. Descansamos, nalgum 

momento, para um lanche-ajantarado 
de produtos regionais na sede do Grupo 
de Cante Papa Borregos.

PVP: 35,00€ por pessoa | oferta até aos 
6 anos | 10,00€ dos 6 aos 18 anos
Duração: 3 horas
Inclui: entrada nos locais a visitar, 
lanche-ajantarado, acompanhamento 
por Intérprete do Património, seguro de 
acidentes pessoais, IVA à taxa legal em 
vigor.

DATAS ESPECIAIS



26 de Setembro
Prática artesanal 

do vinho de talha                                                                             
mínimo 4 pessoas                                            
O Alentejo tem sido o grande guardião 
dos vinhos de talha. Feito ainda hoje 
como o era na altura dos Romanos, 
neste dia vamos descobrir toda a sua 
história seguindo todo o processo da sua 
produção: visita às Ruínas de S. 
Cucufate, de seguida vamos ter com o 
Mestre António para vermos como se 
fazem as talhas, e terminamos numa 
adega típica com uma prova de vinho 
com produtos regionais. 

PVP: 25,00€ por pessoa | oferta das 
crianças e jovens até aos 18 anos
Duração: 1/2 dia
Inclui: entrada em todos os locais 
mencionados, prova de vinho, 
acompanhamento por Intérprete do 
Património, seguro de acidentes pessoais 
e IVA à taxa legal em vigor. 

DATAS ESPECIAIS



Évora Desaparecida                                                                             
mínimo 2 pessoas
Munidos de fotografias de há mais de 
120 anos, desvendamos a Évora 
Património da Humanidade através dos 
fragmentos de conventos e outros 
espaços monumentais parcialmente 
destruídos. Uma forma única de 
descobrir a capital ancestral do Alentejo.

PVP: 20,00€ por pessoa | 32,00€ casal | 
oferta das crianças e jovens até aos 18 
anos
Duração: ½ dia
Inclui: visita guiada pelo 
Centro Histórico de Évora, 
acompanhamento por Intérprete 
do Património, seguro de acidentes 
pessoas, IVA à taxa legal em vigor.

VISITAS GUIADAS DISPONÍVEIS TODOS OS DIAS



Rota do Montado

mínimo 4 pessoas
O ecossistema do Montado é o património 
natural do Alentejo por excelência: numa 
herdade com mais de 400 ha, com produto 
biológica, fazemos um percurso guiado 
pelo montado para perceber como se 
organiza este complexo mas sustentável 
ecossistema, desde o sobreiro, à azinheira, 
ao porco preto, à cortiça... Para terminar, 
tem a opção de trazer o seu farnel para um 
pic-nic no montado.

PVP: 
Percurso pela herdade: : 17,50€ por 
pessoa | oferta das crianças e jovens até 
aos 12 anos
Duração: ½ dia
Inclui: percurso pedestre pelo campo, 
acompanhamento por Intérprete do 
Património, seguro de acidentes pessoais, 
IVA à taxa legal em vigor.

VISITAS GUIADAS DISPONÍVEIS TODOS OS DIAS



Atelier do Pão

mínimo 4 pessoas
Ao ar livre, e com um forno a lenha, 
prepare a massa, sove-a e faça o seu 
próprio pão, com chouriço, com nozes ou 
na forma que mais lhe aprouver. Enquanto 
o pão coze, vamos passear livremente pelo 
campo e descobrir todo o ecossistema 
único que é o Montado. Traga o seu farnel 
para depois fazer um pic-nic debaixo de 
um chaparro, com o pão amassado por si a 
acompanhar.

PVP: 40,00€ por pessoa | oferta das 
crianças até aos 12 anos | 50% de 
desconto para jovens até aos 18 anos
Duração: ½ dia
Inclui: atelier do pão, 
acompanhamento por Intérprete 
do Património, seguro de acidentes 
pessoas, IVA à taxa legal em vigor.

VISITAS GUIADAS DISPONÍVeis ÀS SEXTAs-FEIRAs, DE MANHÃ



Rota do Fresco Manuelina 

de Alvito

mínimo 2 pessoas
Em Alvito, visitamos a Igreja Matriz 
trecentista de Alvito: um fresco de 
vanguarda de final do século XV, 
recentemente restaurado...apesar de 
assim não o parecer... Seguimos pela 
Vila de Alvito, percebendo a 
arquitectura das casas tradicionais 
alentejanas, as defesas imaginárias da 
Peste Bubónica, descobrindo o maior 
conjunto de portais Manuelinos do Sul, 
percebendo as vivências deste território 
rural. Chegamos à Ermida de S. 
Sebastião, uma ermida do século XVI 
revestida de pintura a fresco, com anjos 
músicos celestiais…E se lhe dissermos 

que, como esta pintura, há muitas 
outras? E terminamos o nosso dia com 
a visita ao Paço Acastelado de Alvito, 
casa dos primeiros Barões de Portugal.

PVP: 15,00€ por participante | oferta 
para crianças e jovens até aos 18 anos
Duração: 3 horas
Inclui: entrada nos locais 
mencionados, Caderno de Viagem com 
todos os conteúdos dos locais a visitar 
(em formato pdf), seguro de acidentes 
pessoais, IVA à taxa legal em vigor.

VISITAS SELF-GUIDED COM OS CADERNOS DE VIAGEM

Fizemos uma selecção cuidada do património que não pode 
deixar de descobrir, disponibilizando todos os passos até lá, 
bem como os conteúdos sobre os monumentos a visitar: 
tudo isto, num personalizado Caderno de Viagem. 



A PINTURA MURAL A DESCOBERTO

mínimo 2 pessoas
Começamos pela Capela de S. Brás de 
Portel: veja por si próprio os resultados 
de uma campanha de Conservação e 
Restauro que revelou pinturas de santos 
por debaixo de camadas de cal, numa 
esquecida ermida do século XVI. 
Seguimos depois até à Vidigueira para 
visitar as Ruínas Romanas e ao 
Santuário de S. Cucufate: num antigo 
celeiro e depois igreja, 5 campanhas de 
pintura mural desde o século IV ao 
século XVIII da nossa era. 

PVP: 15,00€ por participante | oferta 
para crianças e jovens até aos 18 anos
Duração: 3 horas
Inclui: entrada nos locais 
mencionados, Caderno de Viagem com 
todos os conteúdos dos locais a visitar 
(em formato pdf), seguro de acidentes 
pessoais, IVA à taxa legal em vigor.

VISITAS SELF-GUIDED COM OS CADERNOS DE VIAGEM



Alqueva com história

mínimo 6 pessoas
Vamos navegar no maior lago artificial 
da Europa, o Alqueva! Enquanto 
desfrutamos da paisagem, ficamos a 
conhecer as histórias sobre Alqueva e o 
território envolvente, o património, a 
fauna e flora vão acontecendo, desde a 
albufeira da barragem até à Herdade da 
Tapada, da Baía dos Cágados, à ribeira 
de Codes. No final, já em terra, 
sugerimos a visita ao Centro de 
Interpretação do Alqueva, para que 
fique a conhecer ao pormenor esta 
grande infra-estrutura. E para que fique 
a conhecer o território, propomos ainda a 
visita à Ermida de S. Brás e ao Castelo de 

Portel... receberá todos os conteúdos 
destes pontos de visita num personalizado 
Caderno de Viagem.

PVP: 17,50€ por pessoa | oferta para 
crianças até aos 10 anos
Duração: 1h00
Inclui: passeio de barco com visita 
explicativa, seguro de acidentes pessoas, 
IVA à taxa legal em vigor.

*Contacte-nos para outros passeios no 
Alqueva.

VISITAS SELF-GUIDED COM OS CADERNOS DE VIAGEM



portugalheritagetours.com

CONTACTOS
Rua 5 de Outubro, 20, 7920-368 

Vila Nova de Baronia, Alvito, Portugal

info@portugalheritagetours.com
+351 284 475 413
+351 911 158 698


