
A sua viagem ao nosso interior.

Um projecto Spira



A Portugal Heritage Tours é um ope-
rador turístico especializado em programas 
de Touring Cultural e Paisagístico centrado 
no património desconhecido e, muitas ve-
zes, inacessível de Portugal. 

Fora dos grandes pólos turísticos, a Portugal 
Heritage Tours oferece a possibilidade de 
aceder, entrar, descobrir, conhecer, perce-
ber, contactar, experimentar dimensões ar-
tísticas, paisagens, práticas gastronómicas, 
tradições etnológicas, formas de cultura de 
todo o imenso interior de Portugal.

A nossa oferta assenta na valorização e 
estreita colaboração com as comunida-
des locais: através do Turismo, queremos 
contribuir para o reconhecimento e desen-
volvimento sustentável do território onde 
actuamos.

Porque Património Cultural é essencial-
mente pessoas e as relações que com elas 
construímos.



Viagens Temáticas

Viagens Tailor Made

Viagens Self guided 

ExperiênciaS Únicas





Viagens 
Temáticas
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Viagens Temáticas em grupo, de 2 a 6 dias 
de duração, com lotação limitada e pro-
gramação cultural exclusiva e irrepetível, 
directamente relacionada com algo que 
torna o nosso território único.

• Alentejo Cultural
• Parque Natural da Costa Vicentina
• Mesa Alentejana
• Rota do Fresco de Évora a Vila de Frades
• Caminhos da Lã

Acompanhamento 

por Intérprete 

do Património 

especializado.
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Alentejo Cultural

Tema
Montado, Mármore, “Cante 
Alentejano“, Chocalhos, Olaria, 
Frescos, Barragem do Alqueva, 
Vinho, Azeite e Gastronomia Local.

Duração e extensão
5 dias, num total de cerca de 400 km.

Territórios
Évora, Montemor-o-Novo, 
Alcáçovas, Alvito, Vila Nova da 
Baronia, Viana do Alentejo, Vila 
Viçosa, Borba, Estremoz, Alqueva.

Inclui
Refeições referidas no programa, 
Alojamento, Acompanhamento 
por Intérprete do Património, 
Performances tradicionais e 
transporte durante todo o programa.

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR

5 DIAS
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1  Évora, Património da Humanidade
Transfer da estação ferroviária ou rodoviá-
ria de Évora. 

Começamos a nossa incursão cultural 
com o “Évora Desaparecida Tour” – uma 
forma única de descobrir o património 
histórico e artístico de uma Évora 
que já não existe, num percurso pedestre 
por conventos, igrejas e outros espaços 
destruídos ou fragmentados, “vítimas” do 
progresso do final do século XIX: munidos 
de fotografias de há mais de 100 anos, 
descobrimos uma Évora Património da 
Humanidade desaparecida…

Terminamos com uma prova simples de 
vinho da região.

Jantar / Livre.

Alojamento em Évora no “The Noble 
House” ou no “M’AR De AR Muralhas”.

Dia 2  Rota Tons de Mármore
Manhã / No anticlinal de Estremoz, 
entramos no mundo do ouro branco do 
Alentejo: começamos esta Rota Tons de 
Mármore por duas pedreiras integradas 
na reserva nacional do Rosa Portugal e que 
extraem mármore há mais de 50 anos, a 
110 metros de profundidade. Da extracção 
passamos para a transformação: entramos 
numa das fábricas do Anticlinal, seguindo 

o caminho de grandes blocos de mármore 
até simples pedras da calçada, terminando 
na sua aplicação artística no património 
cultural de Vila Viçosa.
 
Prova de vinho e de azeite na Cooperativa 
de Borba.

Almoço / Almoço no restaurante  
“Os Cucos”, em Vila Viçosa, onde 
teremos entradas regionais, Bochechas 
assadas no forno, sobremesas tradicio-
nais e vinho da região.

Tarde / Regresso a Évora e tarde livre na 
“capital” do Alentejo.

Jantar / Livre.

Alojamento em Évora no “The Noble 
House” ou no “M’AR De AR Muralhas”.
 
Dia 3  Rota do Montado
Manhã / Começamos com uma viagem 
no tempo, recuando aproximadamente 7 
mil anos, até ao período Neolítico quando se 
ergueu o Cromeleque dos Almendres: 
envolto numa aura de misticismo e encanta-
mento, este é um local de visita obrigatória.

O ecossistema do Montado é o pa-
trimónio natural do Alentejo por excelência: 
na Herdade do Freixo do Meio, herdade 
com mais de 400 ha, 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…

Almoço / Como estamos no campo e no 
Alentejo, não poderíamos deixar de comer 
um Cozido de Grão feito em panelas de 
barro, em lume de chão, com produtos bio-
lógicos e vinho, também eles da Herdade. 
Para sobremesa, teremos a tradicional 
Sericaia e fruta.

Tarde / Já em Alcáçovas, desco-
brimos o seu património imaterial, a 
Arte Chocalheira, classificada como 
Património Imaterial de Salvaguarda 
Urgente pela UNESCO. Na Fábrica dos 
Chocalhos Pardalinho, aprendemos a 
moldar a chapa de ferro, o caldeamento do 
chocalho em cobre através da passagem 
pelo forno, terminando na afinação deste 
“GPS sonoro”.

Jantar / Em Alvito, sentamo-nos em ban-
cos corridos, “silêncio…” e ouvimos as vozes 
do Alentejo, com uma actuação exclusiva de 
Cante Alentejano, também classificado 
Património Imaterial da Humanidade. A 
acompanhar, tapas regionais, açorda de 
bacalhau, bolo e café caseiros, tudo isto na 
mítica sede dos Papa-Borregos.
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Alojamento na “Pousada Castelo 
de Alvito” ou em “São Brás do 
Regedouro”.

Dia 4  Rota do Fresco
Manhã / Incursão pedestre a um 
território alentejano ainda 100% rural, a 
meros 35 minutos de Évora, 2.º concelho 
mais pequeno de Portugal Continental, 
2282 almas e um património praticamente 
intocado desde o século XV. Entramos na 
Igreja Matriz trecentista de Alvito e des-
cobrimos um fresco renascentista, de final 
do século XV. Seguimos a pé pelo maior 
conjunto de portais manuelinos do 
Baixo Alentejo, passando pelos Paços do 
Concelho, pelo Pelourinho e entrando 
no Paço Acastelado do 1.º Barão de 
Portugal. Por fim, atravessando o Largo 
das Alcaçarias, entramos na Ermida de S. 
Sebastião, ermida tardo-gótica revestida 
de pintura a fresco de 1611, com anjos músi-
cos celestiais nas abóbadas…

Tempo para desvendar a Ermida de S. 
Neutel e de Santa Águeda ( já pertença 
das outras terras da Baronia…), o “mar” 
que se estende diante dela e a profusão de 
cores, formas e histórias que se guardam 
nas suas mais de 5 campanhas sucessivas de 
pintura mural a fresco: único.

Almoço / No restaurante “O Casão”, 
descontraímos com entradas regionais, 
Sopa de Cação, doçaria tradicional e 
vinho da região.

Tarde / 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.

Jantar / Livre.

Alojamento na “Pousada Castelo 
de Alvito” ou em “São Brás do 
Regedouro”.

Dia 5  Do Fresco ao Grande Lago
Manhã / Visitamos uma das maiores 
obras de engenharia feita no Alentejo, o 
paredão da barragem do Alqueva, seguin-
do posteriormente para o CIAL (Centro 
de Interpretação do Alqueva) confrontan-
do-nos com a magnitude e o impacto desta 
estrutura hidráulica na região.

Continuaremos com um relaxante passeio 
de barco pela barragem, aproveitando as 
calmas águas do maior lago artificial 
da Europa.

Almoço / Atracamos nas margens do 
Alqueva para fazer um pic-nic rela-
xado com produtos regionais e vistas 
deslumbrantes.

Tarde / Transfer para a estação ferroviária 
ou rodoviária de Évora.
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preço 1 520,00€ / pessoa
Mínimo de 4 participantes

inclui
Évora Desaparecida Tour no dia 1 com 
prova de vinhos; Rota Tons de Mármore 
com prova de vinho e azeite no dia 2; 
Rota do Montado no dia 3; Fábrica de 
Chocalhos Pardalinho no dia 3;
Actuação exclusiva de Cante Alentejano 
no dia 3; Rota do Fresco no dia 4;
Atelier de Olaria no dia 4; Alqueva, 
CIAL e Passeio de Barco no dia 5;
Almoços (excepto no dia 1);  Jantar no dia 
3; Intérprete do Património em todo o 
programa; Transporte desde o primeiro 
até ao último ponto de visita; Alojamento 
4 noites em quarto duplo com pequeno-
almoço; Seguro de acidentes pessoais; 
IVA à taxa legal em vigor.

Disponibilidade
Consultar Calendário.

não inclui
Voos ou outra forma de transporte até 
ao início do programa; Refeições não 
mencionadas no programa; Despesas 
pessoais; Seguro de viagem.

condições

alojamento
The Noble House, 
M’AR De AR Muralhas, 
Pousada Castelo de Alvito, 
São Brás do Regedouro.
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Parque Natural da Costa Vicentina

Tema
Caminhada, Passeio de barco, 
Gastronomia Local, Paisagem, Artes 
& Ofícios, Vela, Montado.

Duração e extensão
5 dias, num total de cerca de 300 km.

Territórios
Vila Nova de Milfontes, São Luís, 
Odemira e Santa Clara-a-Velha.

Inclui
Refeições referidas no programa, 
Alojamento, Acompanhamento 
por Intérprete do Património, 
Performances tradicionais e 
transporte durante todo o programa.

5 DIAS

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1  Vila Nova de Milfontes
Transfer da estação de comboios da 
Funcheira para Vila Nova de Milfontes.

Welcome food & drink com produtos 
regionais (pão, queijo, azeitonas, vinho)  
no alojamento selecionado.

Jantar / Livre.

Alojamento no “Branco de Cal”  
ou no “Naturarte”.

Dia 2  S. Luís
Manhã / Passeio Pedestre Circular 
Rota Vicentina: S. Luís foi sempre 
uma aldeia rica em recursos, recursos esses 
explorados em actividades como a mine-
ração, a extracção da cortiça, a produção 
de madeira, a criação de gado… são todas 
estas actividades que vamos descobrir num 
percurso pedestre entre 3,5 e 8 km.

Almoço / Petisco no trilho com produtos 
locais e tempo para uma sesta.

Tarde / Livre.

(Opcional)
Em São Luís, reúne-se uma grande comuni-
dade de artistas de múltiplas nacionalidades 
que vamos encontrar numa antiga retrosaria 

transformada em espaço cultural e artístico: 
no Ateneu 14, ocupamo-nos com um dos 
ateliers disponíveis no momento.

Jantar / Livre.

Alojamento no “Branco de Cal”  
ou no “Naturarte”.

Dia 3  Odemira
Manhã / Passeio de barco pelo rio 
Mira, partindo do cais de Vila Nova de 
Milfontes. Durante o percurso, ficamos a 
conhecer a história de vida da Dona São: 
foi nos anos 70, antes da existência da Ponte 
de Milfontes, que o seu pai começou a 
fazer a travessia do Rio Mira, transportan-
do pessoas, animais, veículos e mercadorias, 
quer fosse Verão, quer fosse Inverno. Em 
1990, a Dona São substituiu o seu pai neste 
ofício, e será ela que nos levará neste passeio 
de cerca de 1 hora pelo rio Mira.

Almoço / Almoço no restaurante “Bons 
Amigos” em Odemira, restaurante típico 
com especialidade na boa gastronomia alen-
tejana, tudo de fazer crescer água na boca.

Tarde / Tarde livre para visitar a vila de 
Odemira, com destaque para a Igreja 
quinhentista da Misericórdia com 

um impressionante conjunto de pintura a 
fresco. Possibilidade de subir ao Cerro dos 
Moinhos Juntos e visitar ao moinho de 
vento construído em 1874 e, ainda hoje, em 
funcionamento. 

(Opcional) 
Atelier de artesanato com um artesão 
local da Associação de Artesanato do 
Concelho de Odemira e experiência da 
arte dos tapetes, da cestaria ou dos trabalhos 
de madeira.

Final de tarde / Lanche doce na loja 
“Chocolates da Beatriz”: num ambiente 
aconchegante, provamos os chocolates arte-
sanais da Beatriz, natural da Argentina e 
com todo o saber-fazer chocolateiro daquele 
país. 

Jantar / Livre.

Alojamento no “Branco de Cal”  
ou no “Naturarte”.

Dia 4  Santa Clara-a-Velha
Manhã / Na pacata aldeia de Santa 
Clara-a-Velha, vive-se a pureza da 
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mística alentejana. É esta aldeia que dá o 
nome à Barragem, o grande lago inespe-
rado da imensa Serra do vasto concelho 
de Odemira. A partir daqui, fazemos um 
percurso pedestre até 10 km, domina-
do pela vegetação ribeirinha com acácias, 
mimosas, choupo, freixo, salgueiros, juncos 
e atabuas. Os agriões e o poejo atapetam os 
troços menos profundos do rio fora da época 
das cheias e os remansos mais profundos 
estão cobertos por nenúfares. Nos terrenos 
mais férteis, junto ao rio, há hortas e poma-
res de laranjeiras, figueiras e oliveiras. 

Almoço / Ao ar livre, no lugar mágico 
Cabanas do Lago, junto à Barragem de 
Santa Clara-a-Velha, dentro da natureza 
reflectida no canto das aves e no som da 
água, serão recebidos pela Filipa e pelo Luís 
Mangas com um almoço caseiro apropriado 
ao local e à época do ano acompanhado de 
vinho e licor de medronho da Herdade do 
Cebolal.

Tarde / Um tranquilo, ou desafiante, 
passeio em barco à vela ao sabor do 
vento suave na Barragem de Santa Clara a 
Velha com a Panthalassa, projecto da Rita 
Norberto e do Ricardo Vaz. A Rita, bióloga, 
e o Ricardo, arquitecto, serão os anfitriões 

neste território onde se estabeleceram depois 
de dois anos a viver num barco pelo Oceano 
pacífico.

Jantar / Livre.

Alojamento no “Branco de Cal”  
ou no “Naturarte”.

Dia 5  Partida
Transfer para a estação de comboios da 
Funcheira.
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preço 1 570,00€ / pessoa
Mínimo de 4 participantes

inclui
Welcome food & drink no dia 1;
Caminhadas nos dias 2 e 4; Passeio de 
barco nos dias 3 e 4; Lanche com prova 
de chocolates no dia 3; Almoços (excepto 
nos dias 1 e 5); Snacks, fruta fresca e 
água durante as caminhadas; Intérprete 
do Património em todo o programa; 
Transporte desde o primeiro até ao último 
ponto de visita; Alojamento 4 noites em 
quarto duplo com pequeno-almoço; 
Seguro de acidentes pessoais; IVA à taxa 
legal em vigor.

Disponibilidade
Consultar Calendário.

não inclui
Voos ou outra forma de transporte até ao 
início do programa; Ateliers opcionais nos 
dias 2 e 3; Refeições não mencionadas no 
programa; Despesas pessoais; Seguro de 
viagem.

condições

alojamento
Branco de Cal  
ou Naturarte.
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Mesa Alentejana

Tema
Gastronomia, Caminhada, 
Escultura, Cavalos, Paisagens, 
Culinária, Património, Falcoaria.

Duração e extensão
6 dias, num total de cerca de 300 km.

Territórios
Marvão, Galegos, Castelo de Vide, 
Portalegre, Alter do Chão, Elvas, 
Évora.

Inclui
Refeições referidas no programa, 
Alojamento, Acompanhamento 
por Intérprete do Património, 
Performances tradicionais e 
transporte durante todo o  
programa.

6 DIAS

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1  Arte e Gastronomia

Chegada à Quinta do Barrieiro, em pleno 
Parque Natural da Serra de São 
Mamede, com visita ao Parque de 
Esculturas da Escultora Maria Leal da 
Costa. Visita à Galeria da Escultora, onde 
será servida uma infusão biológica.

Jantar / É na Quinta do Barrieiro que 
damos inicio ao momento da “Cooking 
Class With Art” com a preparação das 
entradas e um copo de vinho da região na 
mão: enquanto se cozinha, e entre muita 
conversa, descobrimos a história gastronó-
mica do Alentejo.

Alojamento na “Quinta do Barrieiro”.

Dia 2  Produtos da Serra de S. Mamede

Manhã / Dependendo da época do ano, 
ou passamos a manhã com os produtores 
da região e descobrimos a história e a im-
portância de alguns dos recursos mais ricos 
da região como a Castanha, a Maçã de 
Esmolfe ou as Ervas Aromáticas; ou en-
veredamos pelos Cogumelos Selvagens, 

onde aprendemos a distinguir os comestíveis 
dos venenosos e de que forma os podemos 
transformar em iguarias.

(Opcional)
Passeio a Cavalo no Parque Natural da 
Serra de S. Mamede com a duração de 
cerca de 1 hora.

Chegada ao espaço TerriuS, um antigo 
Moinho de Água, explicação sobre o 
espaço original e, de seguida, degustação 
de produtos Terrius acompanhada de 
vinhos da região. 

Almoço / Almoço no restaurante 
“Varanda do Alentejo” com uma vista 
única e uma das melhores cozinhas da 
região: pão, paio, queijo de Nisa, azeitonas 
e azeite de Marvão, sopa de tomate, 
migas de batata (as migas tradicio-
nais de Marvão) com carne de porco, 
sericaia a finalizar e tudo acompanhado 
com vinhos da região.

Tarde / Visita à Vila de Marvão, 
vila medieval rodeada por uma muralha 
contínua e intacta, de onde é possível experi-
mentar vistas deslumbrantes. Seguimos com 
visita ao Lagar Museu de Galegos – 
pequena aldeia muito próxima de Espanha 
– para ficar a conhecer todos os equipa-
mentos e a forma como era levada a cabo a 
produção de azeite. Terminamos com uma 
prova de azeites.

Dedicamo-nos à pequena cidade de 
Castelo de Vide, em visita livre, uma das 
jóias da região do Alto Alentejo: visitamos 
a Igreja Matriz, as fontes renascen-
tistas, as reputadas águas terapêuticas, 
a Judiaria e subimos ao incontornável 
Castelo.

Jantar / Livre.

Alojamento na “Quinta do Barrieiro”.
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Dia 3  Vinhos do Alentejo

Manhã / Seguimos com uma visita à 
Quinta da Fonte Souto, uma propriedade 
e marca de vinhos da família Symington, 
na região de Portalegre que se destaca pela 
sua qualidade: visitamos a adega e fazemos 
uma prova de vinho.

Almoço / Almoço em Alter do Chão, no 
restaurante “Páteo Real”, recheado de 
sabores tradicionais: as entradas típicas do 
Alentejo, bochechas de porco preto ou 
entrecosto com migas de espargos, 
com encharcada a finalizar. Tudo acompa-
nhado com vinhos da região.

Tarde / Visita à incontornável 
Coudelaria de Alter onde os puro-san-
gue Lusitanos e a Falcoria Património da 
Humanidade na instituição fundada, em 
1748, pelo Rei D. João V, esperam por nós.

Chegada ao “Torre de Palma Wine 
Hotel”: com os seus primórdios a remonta-
rem ao ano de 1338, o Torre de Palma Wine 
Hotel inspira-se no modo de vida da distinta 

família Basilii (antigos habitantes das  
vizinhas ruínas romanas de Torre de Palma) 
e, agora, também, nas tradições alentejanas.

Visita às vinhas e à horta, sempre em 
grande contacto com a natureza, terminan-
do com uma incrível experiência gas-
tronómica na cozinha privada de Torre 
de Palma. Todo o jantar será executado 
em live cooking onde terá a possibilidade 
de participar na preparação de cada prato 
e conhecer algumas das técnicas e segredos 
dos Chefs.

Alojamento no “Torre de Palma Wine 
Hotel”.

Dia 4  Por territórios militares

Manhã / Já em Elvas, cidade que viu as 
suas fortificações serem classificadas pela 
UNESCO em 2012, percorremos o Centro 
Histórico, passando pela Catedral de 
Elvas, pela Igreja do Antigo Convento 
das Freiras de S. Domingos, pelo 
Castelo e, claro, ficamos a conhecer a 
famosa Ameixa de Elvas, no museu dedi-
cado a este tema.

Almoço / Vamos até S. Vicente para 
almoçar no restaurante “Pompílio”, onde 
podemos escolher pratos de caça, revoltos 
com espargos, arroz de lebre, migas 
com entrecosto… tudo o que seja gastro-
nomia alentejana, encontraremos aqui.

Tarde
Subimos ao Forte da Graça, um dos 
melhores e mais genuínos exemplos da arte 
fortificada europeia.

Avançamos para Évora.

Jantar / Livre.

Alojamento em Évora no “The Noble 
House” ou “M’AR De AR Muralhas”.

Dia 5  Sabores da cidade Património  

da UNESCO

Manhã / Começamos a nossa incursão 
cultural com a “Évora Desaparecida” – uma 
forma única de descobrir o património 
histórico e artístico de uma Évora que 
já não existe, num percurso pedestre 
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por conventos, igrejas e outros espaços 
destruídos ou fragmentados, “vítimas” do 
progresso do final do século XIX: munidos 
de fotografias de há mais de 100 anos, 
descobrimos uma Évora Património da 
Humanidade desaparecida…

Terminamos com uma prova simples  
de vinho da região.

Almoço e início de tarde / Almoço e 
início de tarde livre para descobrir outros 
sabores e histórias da cidade.

Final de tarde / Numa Herdade 
Alentejana, produtora do bom vinho da 
região, teremos uma visita à vinha com 
o engenheiro responsável: para depois 
desfrutar de um pic-nic ajantarado com 
petiscos e iguarias alentejanas.

Alojamento em Évora no “The Noble 
House” ou “M’AR De AR Muralhas”.

Dia 6  Partida

Dia livre até à hora da partida.
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preço 2 100,00€ / pessoa
Mínimo de 4 participantes

inclui
Tour com Escultora no dia 1;
“Cooking Class with Art” com jantar no 
dia 1; Manhã com os produtores ou nos 
Cogumelos Selvagens no dia 2;
Marvão no dia 2; Museu de azeite e prova 
de azeite no dia 2; Prova de produtos 
regionais nos dias 2; Visita e prova de 
vinhos na “Quinta da Fonte Souto” no 
dia 3; Coudelaria de Alter no dia 3; Elvas 
e visita à Catedral, à Igreja do Antigo 
Convento das Freiras de S. Domingos ,  
ao Castelo e ao Forte da Graça no dia 4;
Évora Desaparecida Tour no dia 5; Visita 
à adega, prova de vinhos e pic-nic numa 
Herdade alentejana no dia 5; Intérprete 
do Património em todo o programa; 
Transporte desde o primeiro até ao último 
ponto de visita; Alojamento 5 noites em 
quarto duplo com pequeno-almoço; 
Seguro de acidentes pessoais; IVA à taxa 
legal em vigor.

Disponibilidade
Consultar Calendário.

não inclui
Voos ou outra forma de transporte até 
ao início do programa; Refeições não 
mencionadas no programa; Despesas 
pessoais; Seguro de viagem.

condições

alojamento
Quinta do Barrieiro; 
Torre de Palma; M’AR De 
AR Muralhas; The Noble 
House.
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Rota do Fresco de Évora a Vila de Frades

Tema
Fresco, Manuelino, Arte, 
Gastronomia, Património.

Duração e extensão
2 dias.

Territórios
Évora, Alvito, Vila Ruiva e Vila de 
Frades.

Inclui
Refeições referidas no programa, 
Alojamento, Acompanhamento 
por Intérprete do Património, 
Performances tradicionais e 
transporte durante todo o programa.

2 DIAS

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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DIA 1  De Évora a Alvito

Manhã / Vamos fazer parte da reinvenção 
do património esquecido ou mes-
mo usualmente fechado em Évora, 
descobrindo o diálogo secreto entre frescos 
em tectos e azulejos historiados nos alçados 
de algumas igrejas da capital do Alentejo, na 
fronteira do século XVIII.

Almoço / Livre.

Tarde / Seguimos para Alvito, o 
segundo concelho mais pequeno 
de Portugal Continental: entramos 
na Igreja Matriz trecentista de 
Alvito e descobrimos um praticamente 
incógnito fresco renascentista, de final do 
século XV. Seguimos a pé pelo maior 
conjunto de portais manuelinos do 
Baixo Alentejo, passando pelos Paços 
do Concelho, pelo Pelourinho e entrando 
no Paço Acastelado do 1º Barão de 
Portugal. Por fim, atravessando o Largo 
das Alcaçarias, entramos na Ermida de S. 
Sebastião, ermida tardo-gótica revestida 

de pintura a fresco de 1611, com anjos músi-
cos celestiais nas abóbadas…

Final de Tarde / Terminamos em bancos 
corridos, num ambiente taberneiro 
e ao sabor de uma açorda, pratinhos 
regionais, azeitonas retalhadas e 
vinho… com uma actuação exclusiva 
de um Grupo de “Cante Alentejano” 
tradicional…

Alojamento em Alvito na “Pousada 
Castelo de Alvito”.

DIA 2  De Vila Ruiva a Vila de Frades

Manhã / Em Vila Ruiva, é nesta pe-
quena aldeia de casas caiadas que nos são 
desvendados pequenos tesouros artísticos na 
Igreja Matriz e na Ermida de Nossa 
Senhora da Represa – expressões da arte 
regional alentejana.

Já em Vila de Frades – terra do vi-
nho, do pão e das laranjas – visitamos as 
Ruínas Romanas e o Santuário de S. 

Cucufate: uma imponente villa romana do 
século I d.C., com 5 campanhas de pintura a 
fresco ao longo de 2000 anos…

Almoço / Livre.

Tarde / Avançamos para outra prática des-
ta civilização: o trabalho com o barro, 
na forma de talhas, no telheiro artesanal 
de António Rocha.

Terminamos a nossa jornada com uma outra 
prática cultural romana: a produção ar-
tesanal de Vinho de Talha, actualmente 
candidata a Património da Humanidade. 
Provamos este vinho singular numa 
das Adegas de Vila de Frades, acompa-
nhados de petiscos alentejanos…

E é com uma viagem assim que percebemos 
algumas das origens das tradições deste 
território…
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preço 350,00€ / pessoa
Mínimo de 8 participantes

inclui
Rota do Fresco; Entrada em todos os 
locais mencionados no itinerário; Dois 
almoços de gastronomia regional;
Lanche-ajantarado no dia 1; Actuação 
exclusiva de “Cante Alentejano”;
Itinerário de Vinho de Talha: Intérprete 
do Património em todo o programa; 
Alojamento 1 noite em quarto duplo com 
pequeno almoço; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

alojamento
Pousada do Castelo de Alvito.

Disponibilidade
Consultar Calendário.

não inclui
Transporte até ao início do programa; 
Refeições não mencionadas no programa; 
Despesas pessoais; Seguro de viagem.

condições
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Caminhos da Lã

Tema
Chocalhos, Pastoreio, Tecelagem, 
Gastronomia, Património.

Duração e extensão
2 dias.

Territórios
Alcáçovas, Alvito e Viana do 
Alentejo.

Inclui
Refeições referidas no programa, 
Alojamento, Acompanhamento 
por Intérprete do Património, 
Performances tradicionais e 
transporte durante todo o programa.

2 DIAS

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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DIA 1  Alcáçovas

Manhã / No Alentejo, encontramos 
exemplares de chocalhos com quase 
2000 anos, fabricados pelos Romanos e em 
quase tudo semelhantes aos que se fabricam 
hoje na vila de Alcáçovas. Pois nós também 
vamos aprender esta arte milenar: 
desde o moldar da chapa de ferro, ao 
caldeamento em cobre através da 
passagem pelo forno e, por fim, à sua 
afinação… tudo isto ensinado pelo Mestre!

Descobrimos a vila tardo-medieval de 
Alcáçovas, palco do fundamental tratado 
pré-Tordesilhas e terra de importante 
património cultural… como é o caso das 
empadas de javali da Maria Vitória!

Almoço / O almoço é no restaurante “O 
Chocalho” (como não poderia deixar de 
ser…).

Com tempo, avançando para Viana do 
Alentejo, não deixamos de visitar o Castelo 
medieval, o seu Paço Real e o inesquecível 
portal da sua Igreja Matriz – irmã gémea 
da Igreja Matriz de Alvito.

Jantar / Livre e pernoitamos por estas 
“bandas”....

DIA 2  Alvito e Viana do Alentejo

Manhã / Levantamo-nos bem cedo 
para descobrir a técnica do pastoreio das 
ovelhas, sempre ao som dos chocalhos – o 
“GPS ancestral” do campo… Vemos o nas-
cer do sol, andamos pelo campo, acomoda-
mo-nos com a bucha da manhã, sempre 
na companhia do Pastor. E se estivermos 
na época da tosquia, também aprendemos 
como se “corta o cabelo” às ovelhas.

Antes ou depois do almoço de gastronomia 
regional, hora de pormos as mãos-na-
-massa e descobrirmos como se prepara 
a lã para fiar: lavamos, cardamos e 
fiamos no fuso e na roda de fiar. Ainda 
experimentaremos o tear e abalamos com a 
peça terminada por nós.

preço 300,00€ / pessoa
Mínimo de 4 participantes

inclui
Atelier do Chocalho; Percurso pedestre 
no campo com o Pastor; Atelier de 
Tecelagem; Almoço no dia 1; Bucha a 
meio da manhã no dia 2; Almoço no dia 
2: Intérprete do Património em todo o 
programa; Alojamento 1 noite em quarto 
duplo com pequeno almoço; Seguro de 
acidentes pessoais; IVA à taxa legal em 
vigor.

Disponibilidade
Consultar Calendário.

não inclui
Voos ou outra forma de transporte até 
ao início do programa; Refeições não 
mencionadas no programa; Despesas 
pessoais; Seguro de viagem.

condições



calendário 2023



Alentejo Cultural 

JAN

FEV
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JUN
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SEt
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OUT
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DEZ

Mesa Alentejana 
Parque Natural da 

Costa Vicentina Caminhos da Lã 
Rota do Fresco de 

Évora a Vila de Frades 
especial

Rota do Fresco

20 a 24 de Março 18 a 19 de Março

10 a 11 de Junho

27 a 28 de Outubro 

24 a 29 de Abril

4 a 9 de Dezembro

6 a 10 de Fevereiro

5 a 9 de Julho

27 de Setembro 
a 1 de Outubro

15 a 19 de Maio

2 a 6 de Outubro

Outras datas disponíveis sob consulta.





Viagens 
Tailor Made
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Viagens criadas à medida dos seus dese-
jos, onde pode definir a duração do tour, 
os locais e o património que pretende 
visitar. Conte também com a nossa equipa 
para o ajudar a encontrar alojamento, 
restaurantes e tudo o que precisa para 
personalizar a Viagem à sua medida.

As Viagens Tailor Made podem ser leva-
das a cabo de forma independente ou na 
companhia de Intérpretes de Património. 





Viagens 
Self Guided
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Viagens prontas a experimentar em grupo 
ou individualmente, com várias durações 
e sem custos de customização, onde colo-
camos à sua disposição tudo o que precisa 
para viajar de forma independente. 

•  Cultura Alentejana
•  Dark Sky - Fauna e Flora
•  Mesa Alentejana
•  Rota do Fresco Alvito
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Tema
Montado, Mármore, Frescos, 
Barragem do Alqueva, Vinho, Azeite 
e Gastronomia Local.

Duração e extensão
5 dias, num total de cerca de 250 km.

Territórios
Évora, Montemor-o-Novo, Vila Nova 
da Baronia, Alvito, Monsaraz, Vila 
Viçosa, Borba.

Inclui
Évora Desaparecida Tour, Rota do 
Montado, Rota do Fresco, Passeio 
de Barco, Rota Tons de Mármore, 
Alojamento, Intérpretes do 
Património.

5 DIAS Cultura Alentejana

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1  Évora, Património da Humanidade
Começamos a nossa incursão cultural com 
o “Évora Desaparecida Tour” – uma forma 
única de descobrir o património histórico 
e artístico de uma Évora que já não 
existe, num percurso pedestre por con-
ventos, igrejas e outros espaços destruídos 
ou fragmentados, “vítimas” do progresso do 
final do século XIX: munidos de fotogra-
fias de há mais de 100 anos, descobri-
mos uma Évora Património da Humanidade 
desaparecida…

Terminamos com uma prova simples de 
vinho da região.

Alojamento em Évora no “The Noble 
House” ou no “M’AR De AR 
Muralhas”.

Dia 2  Rota do Montado
O ecossistema do Montado é o pa-
trimónio natural do Alentejo por excelência: 
na Herdade do Freixo do Meio, herdade 
com mais de 400 ha, 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…

Como estamos no campo e no Alentejo, não 
poderíamos deixar de comer um Cozido  
de Grão feito em panelas de barro, em 
lume de chão, com produtos biológicos e 
vinho, também eles da Herdade. Para sobre-
mesa, teremos a tradicional Sericaia e 
fruta.

Alojamento em Évora no “The Noble 
House” ou no “M’AR De AR 
Muralhas”.
 
Dia 3  Rota do Fresco de Alvito
Incursão pedestre a um território alente-
jano ainda 100% rural, a meros 35 minutos 
de Évora, 2.º concelho mais pequeno de 
Portugal Continental, 2282 almas e um 
património praticamente intocado desde o 
século XV. Entramos na Igreja Matriz 
trecentista de Alvito e descobrimos um 
fresco renascentista, de final do século 
XV. Seguimos a pé pelo maior conjun-
to de portais manuelinos do Baixo 
Alentejo, passando pelos Paços do 
Concelho, pelo Pelourinho e entrando 
no Paço Acastelado do 1.º Barão de 
Portugal. Por fim, atravessando o Largo 
das Alcaçarias, entramos na Ermida de S. 
Sebastião, ermida tardo-gótica revestida 

de pintura a fresco de 1611, com anjos músi-
cos celestiais nas abóbadas…

Tempo para desvendar a Ermida de S. 
Neutel e de Santa Águeda ( já pertença 
das outras terras da Baronia…), o “mar” que 
se estende diante dela e a profusão de cores, 
formas e histórias que se guardam nas suas 
mais de 5 campanhas sucessivas de pintura 
mural a fresco: único.

Alojamento na “Pousada Castelo de 
Alvito” ou em “São Brás do Regedouro”.

Dia 4  Alqueva: O Grande Lago
Almoçamos no restaurante “Sem Fim”, 
antigo lagar de azeite, provamos as iguarias 
desta região: entradas, Sopa de Tomate 
com queijo e ovo escalfado, porco no 
forno e sobremesa regional.

Pela tarde, de fevereiro a outubro, entramos 
no Grande Lago Alqueva num veleiro 
holandês construído em 1913 e recuperado 
para vir navegar para estas águas.
De novembro a janeiro, pomos as mãos-na-
-massa no património artístico da região 
com um Atelier de Olaria em S. Pedro 
do Corval.
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Alojamento no “Outeiro do Barro”  
ou no “Monte do Colmeal”.

Dia 5  Rota Tons de Mármore
No anticlinal de Estremoz, entramos 
no mundo do ouro branco do Alentejo: 
começamos esta Rota Tons de Mármore 
por duas pedreiras integradas na reserva 
nacional do Rosa Portugal e que extraem 
mármore há mais de 50 anos, a 110 metros 
de profundidade. Da extracção passamos 
para a transformação: entramos numa 
das fábricas do anticlinal, seguindo o 
caminho de grandes blocos de mármore até 
à simples pedras da calçada, terminando 
na sua aplicação artística no património 
cultural de Vila Viçosa.

preço 830,00€ / pessoa
Mínimo de 2 participantes

inclui
Évora Desaparecida Tour no dia 1 com 
prova de vinhos; Rota do Montado e 
almoço no dia 2; Rota do Fresco no dia 3;
Almoço e Passeio de Barco / Atelier de 
Olaria no dia 4; Rota Tons de Mármore no 
dia 5; Alojamento 4 noites em quarto duplo 
com pequeno-almoço; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

Disponibilidade
Sob consulta.

não inclui
Voos ou outra forma de transporte até 
ao início do programa; Refeições não 
mencionadas no programa; Transporte 
durante o programa; Despesas pessoais; 
Seguro de viagem.

alojamento
The Noble House, Casa do Templo,  
M’AR De AR Muralhas, Pousada Castelo 
de Alvito, São Brás do Regedouro, Outeiro 
do Barro, Monte do Colmeal.

condições
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Tema
Natureza, Astronomia, Gastronomia, 
Caminhada.

Duração e extensão
3 dias.

Territórios
Barrancos.

Inclui
Observação das estrelas, Passeio 
e pic-nic nocturno, acompanhado 
por Guarda de Caça, Caminhadas, 
Alojamento.

3 DIAS Dark Sky, Fauna e Flora

First Starlight Tourism 
Destination in the World
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1  Reserva Dark Sky
Depois de um passeio livre pela 
Herdade da Coitadinha, integrada  
no Parque de Natureza de Noudar, no 
final do primeiro dia, aguarda-nos 
a Observação de Estrelas com os 
especialistas do Observatório do Lago 
Alqueva. Avançamos para um passeio 
nocturno com óculos de visão noctur-
na e acompanhamento do Guarda de 
Caça para perscrutarmos a fauna selvagem, 
não sem antes termos um pic-nic, também 
ele nocturno…

Alojamento no Parque de Natureza de 
Noudar.

Dia 2  A Paisagem do Alentejo
No segundo dia, continuamos em plena 
harmonia com a Natureza, percor-
rendo a pé antigos trilhos e caminhos 
de terra que nos vão desvendando histó-
rias, moinhos de água, bosques selvagens… 

Alojamento no Parque de Natureza de 
Noudar.

Dia 3  Barrancos
Dia livre para conhecer a vila de Barrancos.

preço 300,00€ / pessoa
Mínimo de 2 participantes

inclui
Observação das estrelas, passeio e pic-nic 
noturno acompanhado por Guarda de 
Caça; Alojamento 2 noites em quarto duplo 
com pequeno-almoço; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

Disponibilidade
Sob consulta.

não inclui
Transporte.

alojamento
Parque de Natureza de Noudar.

condições
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Tema
Gastronomia, Caminhadas, 
Escultura, Paisagens, Culinária, 
Património, Puro-sangue lusitano, 
Falcoaria.

Duração e extensão
3 dias, num total de cerca de 125 km.

Territórios
Marvão, Galegos, Castelo de Vide, 
Portalegre, Alter do Chão.

Inclui
Refeições referidas, Caminhadas, 
Prova de vinho e azeite, Aula 
de culinária, Visitas a vinhas, 
produtores de azeite e património, 
Alojamento, Intérpretes do 
Património.

3 DIAS Mesa Alentejana

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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PROGRAMA DETALHADO

DIA 1  Arte e Gastronomia
Chegamos, pela tarde, à Quinta do 
Barrieiro, em pleno Parque Natural 
da Serra de São Mamede, com visita 
ao Parque de Esculturas da Escultora 
Maria Leal da Costa; visita à Galeria da 
Escultora, onde será servida uma infusão 
biológica.

O jantar será no mesmo espaço, onde damos 
início ao momento da “Cooking Class 
With Art” com a preparação das entradas 
e um copo de vinho da região na mão: en-
quanto se cozinha e, entre muita conversa, 
descobrimos a história gastronómica do 
Alentejo.

Alojamento na “Quinta do Barrieiro”.

Dia 2  Produtos da Serra de S. Mamede
Dependendo da época do ano, ou passamos 
a manhã com os produtores da região 
e descobrimos a história e a importância 
de alguns dos recursos mais ricos da região 
como a Castanha, a Maçã de Esmolfe 
ou as Ervas Aromáticas; ou envereda-
mos pelos Cogumelos Selvagens, onde 
aprendemos a distinguir os comestíveis dos 
venenosos e de que forma os podemos trans-
formar em iguarias.

(Opcional)
Passeio a Cavalo no Parque Natural da 
Serra de S. Mamede com a duração de 
cerca de 1 hora.

Chegada ao espaço TerriuS, um antigo 
Moinho de Água, com explicação sobre o 
espaço original e, de seguida, prova cega 
de produtos locais acompanhada de 
vinhos da região.

Almoçamos no restaurante “Varanda 
do Alentejo” com uma vista única e uma 
das melhores cozinhas da região: pão, 
paio, queijo de Nisa, azeitonas e azeite de 
Marvão, sopa de tomate, migas de 
batata (as migas tradicionais de 
Marvão) com carne de porco, sericaia 
a finalizar e tudo acompanhado com vinhos 
da região.

Visita livre à Vila de Marvão, vila me-
dieval rodeada por uma muralha contínua 
e intacta, de onde é possível experimentar 
vistas deslumbrantes. Seguimos com visita 
ao Lagar Museu de Galegos – pequena 
aldeia muito próxima de Espanha – para 
ficar a conhecer todos os equipamentos e a 
forma como era levada a cabo a produção 
de azeite. Terminamos com uma prova de 
azeites.

Dedicamo-nos à pequena cidade de Castelo 
de Vide, em visita livre, uma das jóias da 
região do Alto Alentejo: visitamos a Igreja 
Matriz, as fontes renascentistas, as 
reputadas águas terapêuticas, a Judiaria e 
subimos ao incontornável Castelo.

Alojamento na “Quinta do Barrieiro”.
 
Dia 3  Vinhos do Alentejo
Começamos o dia com uma visita com uma 
visita à Quinta da Fonte Souto, uma 
propriedade e marca de vinhos da família 
Symington, na região de Portalegre que se 
destaca pela sua qualidade: visitamos a adega 
e fazemos uma prova de vinho.

Almoçamos em Alter do Chão, no restau-
rante “Páteo Real”, recheado de sabores 
tradicionais: as entradas típicas do Alentejo, 
bochechas de porco preto ou entre-
costo com migas de espargos, com 
encharcada a finalizar. Tudo acompanhado 
com vinhos da região.

Visita à incontornável Coudelaria de 
Alter onde os puro-sangue Lusitanos e a 
Falcoria Património da Humanidade na 
instituição fundada, em 1748, pelo Rei D. 
João V, esperam por nós.
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condições

preço 740,00€ / pessoa
Mínimo de 2 participantes

inclui
Tour com Artista Plástica no dia 1;
“Cooking Class with Art” e jantar no 
dia 1; Manhã com os produtores ou nos 
Cogumelos Selvagens no dia 2; Visita ao 
“Lagar Museu de Galegos” no dia 2;
Visita e prova de vinhos na “Quinta da 
Fonte Souto” no dia 3; Refeições referidas 
no programa; Alojamento 2 noites em 
quarto duplo com pequeno-almoço; Seguro 
de acidentes pessoais; IVA à taxa legal em 
vigor.

Disponibilidade
Sob consulta.

não inclui
Voos ou outra forma de transporte até 
até ao início do programa; Refeições não 
mencionadas no programa; Transporte 
durante o programa; Despesas pessoais;
Seguro de viagem.

alojamento
Quinta do Barrieiro
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Tema
Frescos, Arquitectura, Alentejo.

Duração e extensão
3 horas.

Territórios
Alvito.

Inclui
Entrada nos locais mencionados; 
Seguro de acidentes pessoais; IVA à 
taxa legal em vigor.

3 HORAS Rota do Fresco Alvito

visite-nos em 
PORTUGALHERITAGETOURS.COM 

ou scan o código QR
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PROGRAMA DETALHADO

Rota do Fresco Alvito
Em Alvito, visitamos a Igreja Matriz 
trecentista: um fresco de vanguarda de 
final do século XV, recentemente restau-
rado…apesar de assim não o parecer… 
Seguimos pela Vila de Alvito, perceben-
do a arquitectura das casas tradicionais 
alentejanas, as defesas imaginárias da peste 
bubónica, descobrindo o maior conjunto 
de portais Manuelinos do Sul, perce-
bendo as vivências deste território rural. 
Chegamos à Ermida de S. Sebastião, 
uma ermida do século XVI revestida de 
pintura a fresco, com anjos músicos celes-
tiais… E se lhe dissermos que, como esta 
pintura, há muitas outras? Terminamos o 
nosso dia com a visita ao Paço Acastelado 
de Alvito, casa dos primeiros Barões de 
Portugal.

condições

preço 15,00€ / pessoa
Mínimo de 2 participantes

inclui
Entrada nos locais mencionados; Seguro 
de acidentes pessoais; IVA à taxa legal em 
vigor.

Disponibilidade
Sob consulta; Reserva com antecedência 
mínima de 5 dias úteis.

não inclui
Intérprete do Património.





Experiências 
Únicas
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Oportunidades únicas que não vai querer 
perder quando já estiver em viagem pela 
região.

Descoberta de um modo de estar muito 
particular na forma de visitas, ateliers, 
workshops e rotas até 1 dia, onde poderá 
conhecer o melhor do Património Cultu-
ral, Natural e Gastronómico do Alentejo. 

guided

património
cultural

património
natural

património
gastronómico

património
industrial

património
imaterial

walking

mãos-na-massa

duração

encontre a sua
experiência no alentejo
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Descubra o património histórico e artístico de uma Évora que já 
não existe, num percurso pedestre por conventos, igrejas e outros 
espaços destruídos ou fragmentados, “vítimas” do progresso do 
final do século XIX. Na companhia de fotografias centenárias, 
prepare-se para conhecer uma Évora Património da Humanidade 
e Capital Europeia da Cultura 2017 desaparecida.

évora desaparecida tour

2 horas

LOCAL

Évora

Preço

30,00€ por participante, para um 
mínimo de 2 pessoas

condições

Disponível todos os dias da 
semana em português, inglês e 
espanhol (francês com orçamento 
próprio); Reserva com 5 dias úteis 
de antecedência mínima. Inclui: 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

Acompanhamento 

por Intérprete 

do Património 

especializado.
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rota tons de mármore

3 horas

É no mundo do ouro branco do Alentejo, nos territórios de 
Vila Viçosa ou de Estremoz que vamos entrar: começamos 
por duas pedreiras integradas na reserva nacional do Rosa 
Portugal, extraindo mármore há mais de 50 anos e a 110 
metros de profundidade. Da extracção seguimos o mármore na 
paisagem urbana observando a sua tão diversificada aplicação no 
património.

LOCAL

Vila Viçosa ou Estremoz.

Preço

30,00€ por participante, para um 
mínimo de 2 pessoas

Extensão do programa
Cerca de 3 horas com inclusão da 
visita à vila renascentista de Vila 
Viçosa ou à cidade amuralhada de 
Estremoz.

condições

Disponível todos os dias em 
português, inglês e espanhol (francês, 
com orçamento próprio); Reserva 
com 5 dias úteis de antecedência 
mínima. Inclui: Rota Tons de 
Mármore; entrada em todos os 
locais mencionados; equipamento 
de segurança; acompanhamento por 
Intérprete do Património; seguro de 
acidentes pessoais; IVA à taxa legal 
em vigor. Não Inclui: Transporte

Acompanhamento 

por Intérprete 

do Património 

especializado.



52 | portugalheritagetours.com

O ecossistema do Montado é o património natural do Alentejo 
por excelência: na Herdade do Freixo do Meio, herdade com 
mais de 400 ha, fazemos um percurso guiado para perceber como 
se organiza este complexo mas sustentável ecossistema, desde o 
sobreiro, à azinheira, ao porco preto, à cortiça… Terminamos 
o percurso com uma prova de produtos regionais da Herdade, 
produzidos em modo biológico: enchidos, queijo, empadas, paté de 
bolota, azeitonas, pão, fruta, bolo e vinho.

Montado: 

LOCAL

Foros de Vale Figueira, 
Montemor-o-Novo

Preço

65,00€ por participante, para um 
mínimo de 4 pessoas

condições

Disponível todos os dias da 
semana em português, inglês e 
espanhol (francês com orçamento 
próprio); Reserva com 5 dias úteis 
de antecedência mínima. Inclui: 
Percurso pedestre pelo campo; 
Prova de produtos regionais; 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

Ecossistema Sustentável
prova de

produtos regionaisbiológicos

Acompanhamento 

por Intérprete 

do Património 

especializado.

3 horas
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O mundo do azeite: num olival tradicional, onde a azeitona 
provém de oliveiras com idades entre os 70 e os 2000 anos, 
colhidas ainda em verde, transformadas num azeite muito intenso 
no aroma e muito suave no sabor, com ligeiro picante no final, 
visitamos a Quinta e desfrutamos de uma prova comentada do 
azeite com degustação de produtos regionais… tábua de queijos e 
enchidos, com vinho a acompanhar!

MONTADO:  

3 horas

LOCAL

Évora

Preço

85,00€ por participante, para um 
mínimo de 2 pessoas

condições

Disponível todos os dias da 
semana em português, inglês e 
espanhol (francês com orçamento 
próprio); Reserva com 5 dias úteis 
de antecedência mínima. Inclui: 
Visita à Quinta; Prova de azeite; 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

A CULTURA DO AZEITE

prova de
produtos
regionais



O ecossistema do Montado é o património natural do Alentejo 
por excelência: na Herdade do Freixo do Meio, herdade com 
mais de 400 ha, descobrimos como se organiza este complexo 
mas sustentável ecossistema, desde o sobreiro, à azinheira, 
ao porco preto, à cortiça, neste caso, através de um Atelier de 
Descortiçamento. Todos os anos, entre Maio e os inícios de Julho, 
os homens lançam-se no campo, às primeiras e frescas horas da 
manhã, para trabalhar a pele do sobreiro, pronta de 9 anos para ser 
retirada. Acompanhamos estes homens, fazemos o seu caminho, 
aprendemos os seus ofícios e experimentamos a enorme dificuldade 
do descortiçamento do sobreiro. Tempo ainda para descobrirmos 
os segredos do trabalho artesanal em cortiça… Terminamos o 
percurso com uma prova de produtos regionais biológicos da 
Herdade: enchidos, queijo, empadas, paté de bolota, azeitonas, pão, 
fruta, bolo e vinho.

MONTADO: 
ATELIER DE DESCORTIÇAMENTO

3 horas

LOCAL
Foros de Vale Figueira, 
Montemor-o-Novo

Preço
135,00€ por participante, para um 
mínimo de 2 pessoas

condições
Disponível entre Maio e Julho, de 
segunda a sexta-feira, em português, 
inglês e espanhol (francês com 
orçamento próprio); Reserva com 5 
dias úteis de antecedência mínima. 
Inclui: Percurso pedestre pelo 
campo; Atelier de Descortiçamento; 
Prova de produtos regionais; 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

Acompanhamento 

por Intérprete 

do Património 

especializado.
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3 HORAS

Workshop do Pão

Ao ar livre e com um forno a lenha, prepare a massa, sove-a e faça 
o seu próprio pão. Com chouriço, nozes, ou na forma que mais 
lhe aprouver. Enquanto o pão coze, vamos conhecer a herdade e o 
ecossistema único que é o Montado. A avaliação final será feita pelas 
experientes fazedoras do pão alentejano…

LOCAL

Foros de Vale Figueira; 
Montemor-o-Novo.

Preço

85,00€ por participante, para um 
mínimo de 8 pessoas

condições

Disponível todo ano, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, em português 
e inglês (francês com orçamento 
próprio); Reserva com 5 dias úteis 
de antecedência mínima.Inclui: 
Percurso pedestre pelo campo; Atelier 
do Pão; Prova de produtos regionais; 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.
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Workshop de 
Cozinha Alentejana

Vamos descobrir os sabores alentejanos com um Workshop 
de Comida Regional Alentejana com um toque de 
contemporaneidade. Começamos com um welcome drink e pomos 
de imediato as mãos-na-massa, sempre com explicação detalhada 
sobre o “como”, o “porquê”, e o “quando” dos produtos regionais 
utilizados: preparar as entradas, o prato principal e a sobremesa; a 
acompanhar, vinho e infusões. Aprender e saborear!

LOCAL

Évora

Preço

135,00€ por participante, para um 
mínimo de 4 pessoas

condições

Disponível todos os dias da semana em 
português, inglês e espanhol (francês 
com orçamento próprio); Reserva com 
5 dias úteis de antecedência mínima. 
Inclui: Showcooking personalizado; 
Ingredientes necessários à confecção da 
refeição; Bebidas; Acompanhamento 
por Intérprete do Património; Seguro 
de acidentes pessoais; IVA à taxa legal 
em vigor. Não inclui: Transporte.

3 horas
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PIC-NIC NAS VINHAS DO ALENTEJO 

3 horas

Uma experiência da Gastronomia Alentejana numa Herdade 
Alentejana com vinhos únicos. Entre a vinha teremos um pic-nic 
de gastronomia alentejana, com petiscos e iguarias, prova de vinho 
com enólogo e visita guiada à exploração agrícola.

LOCAL

Évora

Preço

155,00€ por participante, para o 
mínimo de 4 pessoas

condições

Disponível todos os dias da 
semana em português e inglês 
(espanhol e francês com orçamento 
próprio); Reserva com 5 dias 
úteis de antecedência mínima. 
Inclui: Pic-nic personalizado; 
Ingredientes necessários à confecção 
da refeição; Vinho da Herdade; 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

especial

prova de vinhos

orgânicos
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Workshop de Tecelagem

Entramos pelo campo dentro para conhecer o rebanho de 
ovelhas Campaniças da Isabel Cartaxo e ficamos a saber como 
é o pastoreio, as técnicas da tosquia, as características da lã. De 
seguida, pomos as mãos-na-massa: começamos por preparar a lã, 
lavando, cardando-a e depois fiando-a no fuso e na roda. Ainda 
experimentaremos o tear e levaremos a peça terminada por nós. 
Tudo num ambiente autêntico, único e exclusivo.

Mais Workshops de Artes & Ofícios disponíveis em 
portugalheritagetours.com

LOCAL

Viana do Alentejo

Preço

130,00€ por participante, para um 
mínimo de 2 pessoas

condições

Disponível todos os dias da semana 
em português e inglês (francês com 
orçamento próprio); Reserva com 5 
dias úteis de antecedência mínima. 
Inclui: Atelier de Tecelagem; 
Acompanhamento por Artesã; 
Acompanhamento por Intérprete 
do Património; Seguro de acidentes 
pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

atelier de

ARTES E OFÍCIOS

tradicionais

3 horas
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CONDIÇÕES 
GERAIS
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Através do presente documento, ficam 
reguladas as condições gerais entre os 
Clientes dos programas de touring cultural 
e paisagístico comercializados pela Portugal 
Heritage Tours, adiante designada por 
PHT. 

A) Oferta Portugal Heritage Tours

A Portugal Heritage Tours é um operador 
turístico especializado em programas de 
turismo cultural e natural ao património 
desconhecido de Portugal. A PHT privilegia 
o Alentejo como destino de eleição, apresen-
tando quatro tipos de programas temáticos 
– Viagens Self Guided; Viagens Temáticas; 
Viagens Tailor Made e Experiências únicas. 
Um território oferecido nas suas mais de-
marcadas vertentes – gastronomia, história, 
património industrial, paisagem – e incluin-
do ainda uma programação anual com as 
melhores Festas, Romarias e experiências do 

Alentejo. A PHT é um convite a todos para 
se deixarem levar pelo património cultural, 
cultural e gastronómico do Alentejo.  
Toda a oferta PHT é da responsabilidade 
da Spira – revitalização patrimonial, uni-
pessoal, Lda. A Spira é uma empresa com 
licença para operar na área da Animação 
Turística – possuindo o RNAAT nº 61/2009 
– e igualmente com licença de Operador 
Turístico – Registo Nacional das Agências 
de Viagens e Turismo n.º 8593 –, ambos 
emitidos pelo Turismo de Portugal. A Spira 
é membro da APECATE – a associação 
portuguesa de empresas de congressos, 
animação turística e eventos, procurando 
desta forma contribuir activamente para o 
desenvolvimento do sector, assim como o é 
associada da ARPTA – Agência Regional 
de Promoção Turística do Alentejo e, ainda, 
da Associação Rota Vicentina.

Possibilidade de transfer 
de ou para outros locais em 
todos os programas, mediante 
orçamentação própria.

Os preços apresentados são 
para quarto duplo. Para quarto 
single, acresce suplemento 
extra.

O programa poderá estar 
sujeito a alterações decorrentes 
da disponibilidade dos 
parceiros. A PHT compromete-
se a informar destas alterações 
tão cedo quanto possível.
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B) Responsabilidades

A PHT faz saber ao Cliente que a inscrição 
em qualquer programa pressupõe o conheci-
mento e a aceitação das presentes condições, 
tendo sempre presente que as condições 
gerais serão sempre sobrepostas pelas 
condições particulares de cada programa 
em concreto. 

A PHT obriga-se a garantir um seguro a 
todos os participantes. De acordo com a 
legislação em vigor para as Empresas de 
Animação Turística e Operadores Turísticos 
(adiante designadas por EAT e OT, respecti-
vamente), a PHT garante um seguro de 
Responsabilidade Civil e um seguro de 
Acidentes Pessoais para os participantes dos 
seus programas. 

A conduta individual é da responsabilidade 
do Cliente. A PHT não se responsabiliza por 
acidentes resultantes de actos imprudentes 

dos participantes ou do seu desrespeito 
pelas indicações dos seus Intérpretes do 
Património. No decorrer das actividades 
e antes da inscrição nas mesmas, é da 
responsabilidade do Cliente assegurar-se 
que se encontra em condições de saúde para 
participar nos Programas. 

As responsabilidades da PHT constantes 
deste documento e emergentes das obriga-
ções assumidas encontram-se garantidas por 
um seguro de Responsabilidade Civil, nos 
termos da legislação em vigor.

C) Garantias 

i. Acidentes pessoais   
• Pagamento das despesas de tratamen-

tos, incluindo internamento hospitalar 
e medicamentos, até ao montante 
anual de 3.792,24 €.   

• Pagamento de um capital de 21.664,20 

€, em caso de morte ou invalidez 
permanente, reduzindo-se o capital 
por morte ao reembolso das despesas 
de funeral até ao montante de 5.000 
€, quando estes tiverem idade inferior 
a 14 anos.    

ii. Responsabilidade civil 
Garante danos causados a terceiros até um 
valor de 75.000 € por sinistro.   

D) CONDIÇÕES DO SERVIÇO  

i. Politica de preços 
• Cada visitante PHT contribui acti-

vamente para a preservação deste 
património uma vez que parte das 
receitas reverte para o desenvolvi-
mento de programas de valorização 
e obtenção de mecenato/patrocínios 
para a conservação desta herança 
cultural comum. 
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• O preço apresentado para visitar cada 
recurso patrimonial ou natural, inclui 
o pagamento de entrada assim como a 
disponibilização dos conteúdos com a 
história do local. 

• Os preços apresentados, quando 
comportam alojamento, referem-se 
sempre à modalidade de quarto duplo, 
havendo um suplemento extra para a 
modalidade de quarto single. 

•  Os preços incluem sempre IVA à taxa 
legal em vigor, salvo referência explíci-
ta em contrário. 

 
ii. Reservas 
• A reserva com o tempo mínimo de 

antecedência referente ao programa 
seleccionado não garante a possibili-
dade de efectuar o programa, ficando 
sujeita à disponibilidade da Portugal 
Heritage Tours. 

• A reserva só será válida com o paga-
mento do total ou de 30% do valor do 
programa. 

iii. Inscrições e pagamentos 
• A inscrição do Cliente e seus acompa-

nhantes só será válida após pagamento 
total ou de 30% do valor da Viagem 
ou Experiência e o preenchimento do 

formulário constante do site da PHT. 
O cliente obriga-se a liquidar o saldo 
do custo da Viagem ou Experiência, 
incluindo os serviços adicionais que 
solicite, até 60 dias antes da data da 
partida. Se a inscrição tiver lugar a 
60 dias ou menos da data do início da 
viagem o preço total da mesma deverá 
ser pago no acto da inscrição, ficando 
esta condicionada à confirmação das 
reservas de todos os serviços. 

• A PHT reserva-se ao direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento 
não tenha sido efectuado nas condições 
acima mencionadas. 

 

iv. Uso de informação do Cliente 
• O Cliente dá expresso consentimento 

para que toda a informação, incluindo 
dados pessoais, fornecida em relação à 
sua viagem, possa ser transmitida a au-
toridades governamentais, para efeitos 
de controlo de fronteiras e segurança. 

• O Cliente dá expresso consentimento 
para que toda a informação, incluindo 
dados pessoais, fornecida em relação 
à sua viagem, possa ser transmitida a 
parceiros locais da PHT de modo a 
poder realizar o programa defini-
do, incluindo gostos, preferências e 
limitações alimentares, informações 

particulares de saúde ou outros. 
• A PHT efectuará os contactos necessá-

rios com o Cliente de forma a garantir 
o bom funcionamento do serviço. 

v. Mudanças de datas 
• O Cliente inscrito numa Viagem ou 

Experiência não poderá mudar a 
sua inscrição para outra Viagem ou 
Experiência ou para a mesma Viagem 
ou Experiência agendada para outa 
data sem o expresso consentimento da 
PHT. Caso seja possível efectuar tal 
alteração, esta pode estar sujeita a des-
pesas e encargos previstos na rubrica 
“Desistências”. 

vi. Cessão da inscrição 
• O Cliente pode ceder a sua ins-

crição, fazendo-se substituir por 
outra pessoa que preencha todas as 
condições requeridas para a Viagem 
ou Experiência, desde que informe 
a PHT com, pelo menos, 60 dias de 
antecedência da data da realização 
da mesma e que os fornecedores dos 
serviços da Viagem ou experiência 
aceitem a substituição, sob pena de ser 
considerado que o Cliente desistiu da 
Viagem ou Experiência.  

• A cessão da inscrição responsabiliza 
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solidariamente cedente e cessionário 
pelo pagamento do preço da Viagem 
ou Experiência e pelos encargos adi-
cionais originados. 

vii. Alterações 
• A ordem dos percursos, horários ou 

locais a visitar no programa pode vir 
a ser alterada pela PHT por motivos 
de força maior, sendo substituídos 
por outros pontos de visita, ordem ou 
horários. 

• Se por factos imputáveis à PHT, esta 
vier a ficar impossibilitada de cumprir 
algum serviço essencial constante dos 
programas, tem o Cliente direito a 
desistir do mesmo sendo imediatamen-
te reembolsado de todas as quantias 
pagas ou, em alternativa, a aceitar uma 
alteração e eventual variação de preço. 
Se os referidos factos não imputáveis à 
PHT vierem a determinar a anulação 
do programa, pode o Cliente optar 
por participar num outro programa, 
de preço equivalente. Se o programa 
proposto em substituição for de preço 
inferior, o Cliente será reembolsado da 
respectiva diferença.   

• O Cliente poderá solicitar alterações 
às reservas efectuadas até 60 dias antes 
da data prevista para a prestação dos 

serviços, sem qualquer penalização. 
As alterações referidas anteriormente 
poderão envolver somente alterações a 
hora(s) pretendida(s) de início ou fim de 
determinada actividade. As altera-
ções solicitadas após o prazo referido 
no que diz respeito à diminuição do 
número de pessoas ou à data da visita 
só serão aceites mediante o pagamento 
de uma penalização.   

• A PHT assume que uma vez iniciado 
o programa não é devido qualquer 
reembolso por serviços não utilizados 
pelo Cliente.  

 
viii. Desistências 
Se o Cliente ou alguns dos seus acompa-
nhantes desistir da Viagem ou Experiência 
até 60 dias antes da data de início do pro-
grama da Viagem ou experiência perderá 
30% do valor da Viagem ou Experiência 
que foi entregue pelo Cliente à PHT sob a 
condição de sinal não reembolsável. Caso o 
Cliente desista da Viagem ou Experiência a 
60 ou menos dias da data de início do pro-
grama perderá o valor total do programa da 
Viagem ou Experiência. O Cliente perderá 
também o valor de serviços adicionais que 
tenham sido por si pedidos e que tenham 
encargos não recuperáveis. 

ix. Comunicações 
• As comunicações entre a PHT e o 

Cliente referentes a reservas, alterações 
e cancelamentos serão efectuadas 
por mensagem de correio electrónico 
(e-mail), telefone, telemóvel ou correio 
postal (correio azul), com o máximo de 
antecedência possível.  

• Consideram-se, da parte da PHT 
os seguintes contactos como válidos: 
info@portugalheritagetours.com;  
tel.: +351 284 475 413; Tel.: +351 911 
158 698; Rua 5 de Outubro, 20, 7920-
368 Vila Nova da Baronia, Alvito, 
Portugal. 

x. Reclamações  
A PHT obriga-se a cumprir todas as disposi-
ções legais e regulamentares em matéria de 
tratamento de reclamações dos Clientes, as 
quais só serão consideradas quando apresen-
tadas por escrito e num prazo não superior 
a 15 dias úteis após o termo da prestação do 
programa que originou a reclamação.  

xi. Excepções 
Estas condições gerais podem ser revogadas 
ou alteradas por contratos, obrigações, ou 
acordos entretanto assumidos paralelamente 
e por escrito entre a PHT e o Cliente. 





MORADA

Mercearia - Rua 5 de Outubro, 40-44

7920-368 Vila Nova da Baronia

Alvito, Portugal

CONTACTOS

   info@portugalheritagetours.com

(+351) 284 475 205 (chamada para a rede fixa nacional)

(+351) 911 158 698 (chamada para a rede móvel nacional)

Contactos

@portugalheritagetours

/portugalheritagetours

portugalheritagetours.com

https://www.portugalheritagetours.com/pt/
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