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O roteiro pelo Alto Alentejo interior, quase raiano na totalidade das propostas, irá guiar-nos por um território hoje
dito de baixa densidade e de pouca relevância, na óptica da centralidade ditada pela cidade de Lisboa. Mas nem
sempre foi assim. Ocupado desde tempos imemoriais, a sua força telúrica espelha-se no Cromeleque dos
Almendres e por uma variedade de dolmens e menires que pontuam aqui e ali a paisagem. As vastas planícies foram
ponto de atracção para lusitanos, romanos e árabes, que entenderam a sua posição estratégica de ligação entre a
costa, rica em pescado e em sal, e os caminhos para o interior da península, levando os insubstituíveis produtos da
terra, cereais, vinho e azeite.
Essencial na construção do território, em Juromenha no Alandroal e em Évora pelejaram os nossos primeiros reis, e
em Estremoz fixou D. Dinis castelo.
A importância dada aos territórios da vasta planície continuou pela segunda dinastia, tendo a Corte assentado
arraias em Évora, bem assim como muitos fidalgos e ordens religiosas, cujos paços era necessário decorar com belos
tapetes de Arraiolos. As melhores Casas empenhavam-se em fixar residência junto à Corte, os de Cadaval em
Évora, os de Bragança em Vila Viçosa, só para nomear dois exemplos.
E foi em Vila Viçosa que estes últimos se fizeram reis, sob a intercepção de Nossa Senhora da Conceição, celebrada
em tantos dias da mãe protectora.
Em Elvas, Portugal defendeu a sua integridade nas Guerras Restauração e, pouco mais de 150 anos depois, nas
Guerras Peninsulares. Hoje o Alto Alentejo reinventa-se graças á generosidade e empenho de filhos da terra, de
Campo Maior, Estremoz, e tantos outros que, alguns não sendo alentejanos, adoptaram esta terra e nela investem,
para bem do futuro das gentes e da preservação do seu passado.

1º dia – 3 de Junho – Quinta-feira– LISBOA | ARRAIOLOS | ESTREMOZ | ELVAS
Saída para Lisboa em direcção a Arraiolos para visita do Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. Depois da visita
prosseguimos para Estremoz e almoço em Estremoz.
Da parte da tarde, visita do centro histórico com uma olaria dos famosos Bonecos de Estremoz, Património da
Humanidade e do Museu do Azulejo, recentemente aberto. Breve paragem numa pedreira de extracção de mármore e
prosseguimos para Elvas.Jantar no hotel e estadia em Elvas.
Jantar no hotel e estadia em Elvas.

ROTEIRO PELO ALTO ALENTEJO
E O SEU PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

03 A 06 JUN 2021

2º dia – 4 de Junho – Sexta-feira – ELVAS | EVORA | ELVAS
Saída para Évora, visita do centro histórico Património Mundial da Unesco incluindo a Capela dos Ossos. Évora destacouse como local de estadia da Corte de D. João III, que introduziu melhorias significativas na malha urbana, dignificando a
cidade à luz das novas concepções estéticas do Renascimento. A Corte era composta por famílias ilustres, que aí se
instalaram, fundando paços e conventos. A sua função de urbe com responsabilidades de representação superior ficou
perfeitamente demonstrada com a elevação a arcebispado e a fundação da Universidade no século XVI. Almoço em Évora.
Da parte da tarde visita da fábrica de cortiça Cortiçarte e do Cromeleque dos Almendres.
Regresso a Elvas, jantar.

3º dia – 5 de Junho – Sábado – ELVAS | VILA VIÇOSA | ALANDROAL | ELVAS
Saída para Vila Viçosa, visita do Paço Ducal e do Santuário da Nossa Senhora da Conceição.
Almoço em Vila Viçosa.
Prosseguir para o Alandroal, pequena visita a pé da vila. Seguir por Juromenha e prosseguir para Elvas.
Jantar e alojamento no Hotel.

4º dia – 6 de Junho – Domingo - ELVAS | CAMPO MAIOR | LISBOA
Visita de Elvas. Prosseguir para Campo Maior, e almoço em Campo Maior.
Da parte da tarde visita ao Centro do Café e Adega Maior.
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA

505 €

Quarto duplo

60 €

Suplemento quarto individual

O PREÇO INCLUI
Acompanhamento de Cristina Leal durante toda a
viagem;
Circuito em autocarro de turismo seguindo as normas
da DGS;
3 noites em Elvas no Hotel D. Luís ou similar, em
regime de meia pensão;
4 almoços em restaurantes locais;
Todas as visitas e entradas mencionadas no programa;
Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
Seguro Multiviagens Portugal VIP;

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

O PREÇO NÃO INCLUI
Gratificações;
Bebidas (não mencionadas)
Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
Despesas de carácter particular designados como extras.

