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17  e 18  Março  2018     

1º Dia – 17/03 -  Sabado  - Lisboa/Vila Nova 

da Baronia/Alvito  

08.00 – Partida de Lisboa em direcção ao coração do Alentejo Vila Nova 
da Baronia, inicio da visita guiada da Rota do Fresco com especialista 
nesta temática. Começamos com a visita à Ermida de Santa Agueda e 
S. Neutel construída no sec XVI, sendo um edifício  de carácter popular 
e todo revestido a pintura mural  no seu interior. Seguidamente 
veremos a Igreja Matriz de N.Sra da Assunção também do sec XVI, um 
marco na paisagem pela sua imponência. E depois o ALMOÇO no 
restaurante o Casão com entradas regionais, sopa de cação e 
finalizando com a sericaia. De tarde já no Alvito visita da Igreja Matriz 
trecentista com fresco de vanguarda de final do sec XV e recentemente 
restaurado. Segue-se um passeio pedestre pela  vila do Alvito 
percebendo a arquitetura das casas tradicionais alentejanas, as 
defesas imaginárias da peste bubónica e o maior conjunto de portas 
manuelinas do sul. Continuamos para a Ermida de S. Sebastião do sec XVI igualmente revestida de pintura a fresco com anjos e músicos 
celestiais. Alojamento para o Castelo do Alvito . JANTAR no restaurante PapaBorregos com actuação exclusiva de cante alentejano enquanto 
comemos um cozido de grão com ervas . 

2ºDia –18/03- Domingo – Alvito/Vila Ruiva/ Vila de Frades/Cuba/Portel/ Lisboa 

Pequeno almoço, inicio das visitas, em Vila Ruiva veremos a Igreja de N.Sra da Encarnação 

também revestida a pintura mural, depois em terras de Vasco da Gama, Vila de Frades e 

oportuinidade para evocar um filho da terra o escritor Fialho de Almeida, cronista e 

contista destacado no final do sec XIX autor entre outros titulos de “ os Gatos”. Depois  

visitamos as ruinas da vila romana de S. Cucufate uma das maiores villae  onde também se 

destacam  quatro campanhas de pintura mural. ALMOÇO na  Taberna do Arrufa em Cuba 

pra uma nova experiencia gastronómica. de tarde em Portel terminamos com a ermida de 

S. Brás onde numa campanha de restauro em 2003 se descobriu uma importante pintura 

mural do sec XVII. Regresso a Lisboa.       

 

Preço  285€, para  mínimo 15 participantes;  50€ supl single  
 Inclui-  transporte em autocarro de turismo; 1 noites de alojamento na pousada do castelo de Alvito; 2 almoços e 1 jantar 

regionais; visitas guiadas conforme programa ; acompanhamento por guia da Noventur;  IVA, Seguro de viagem.  

SINALIZAÇÃO DE 50€  Até  20 de Janeiro  2018 

                              RESERVE JÁ  GARANTA A SUA VIAGEM!   
                   Nota importante – grupos realizam-se com mínimo de 15 participantes  

                            NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO LDA Alvará 652/93 RNAVT nº 2034 

                                NIB PARA TRSF 0007 0000 0015 6767 9092 3   

                               Contactos  tel : Heitor Ribeiro - 919 922 290  ou heitor.ribeiro@noventur.pt 

 

Alentejo  - Rota do Fresco  
 

 
 
 

 

 

                                         VIAGENS  EXCLUSIVAS   2018 
NO ALENTEJO HÁ UM TESOURO POR DESCOBRIR EM IGREJAS E ERMIDAS PERDIDAS NA PLANICIE…  HÁ UMA 
GASTRONOMIA E UMA CULTURA  GENUINA ONDE O CANTE NÃO PODERÁ FALTAR.   

            VAMOS FAZER ESSA  DESCOBERTA DORMINDO NUM AUTENTICO CASTELO  
  

                                                                
 

     

 


