Continuando a nossa missão de identificar e dar a conhecer
algumas das maravilhas deste nosso belíssimo país,
partilhamos agora um programa para a Primavera do próximo
ano que nos leva ao encontro da cultura, tradição,
gastronomia e saberes do Baixo Alentejo e Sotavento Algarvio.
O Sul de Portugal, tantas vezes simplesmente associado às
praias do Algarve, tem com efeito uma vasta oferta
paisagística, cinegética, cultural e histórica.
Neste breve circuito de 4 dias iremos visitar locais tão remotos
e tão esquecidos como as Minas de São Domingos e o Pulo do
Lobo no surpreendente Parque Natural do Vale do Guadiana,
mas visitaremos também locais de grande riqueza
monumental como Castro Verde, Mértola, Beja e Vidigueira.
Das diversas surpresas que vos reservamos nesta viagem,
destacamos a visita ao Museu da Lucerna de Castro Verde, que
nos ensinará um pouco mais sobre estas pequenas candeias do
período romano; o passeio de barco pelo rio Guadiana; a visita
às Salinas de Castro Marim; e a visita à Adega-Museu Cella
Antiqua onde ficaremos a conhecer os segredos do vinho de
talha, processo de vinificação já utilizado pelos romanos há
mais de 2.000 anos atrás. Já no regresso a Lisboa, uma visita à
Fábrica de Chocalhos em Alcáçovas, acompanhando todo o
processo de fabrico, permite-nos descobrir os segredos da Arte
Chocalheira - Património Imaterial da Humanidade pela
Unesco.
Uma experiência a não perder!
Visita Cultural delineada e acompanhada por Ana Maria Lory,
AAJBA.
Inscrições abertas até 2 de janeiro de 2022.
O lucro desta viagem reverte para as obras de conservação e
restauro do Jardim Botânico da Ajuda, sob a coordenação da
AAJBA.

ITINERÁRIO DA VIAGEM

1º Dia - 03 março (quinta-feira) | LISBOA - CASTRO VERDE - MÉRTOLA - ALCOUTIM - MONTE GORDO (aprox. 316km)
Comparência em Lisboa (AAJBA), e partida pelas 07h00 em autocarro de turismo
com destino a Castro Verde, vila alentejana no coração do chamado “Campo
Branco”, nas planícies do Alentejo junto à serra do Caldeirão e recentemente
classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera. Nesta vila alentejana
visitaremos a Basílica Real de Castro Verde que data dos inícios do século XVIII e
que tem a sua existência associada ao discurso de glorificação da lenda da
Batalha de Ourique. O interior da Basílica Real apresenta-nos belíssimos painéis
de azulejos, um altar ricamente decorado, e painéis de pintura no tecto, que

formam um conjunto de grande beleza decorativa (neste momento está
encerrado para restauro, pelo que a visita interior está dependente do final dos
trabalhos de restauro). Visitaremos ainda em Castro Verde o Museu da Lucerna
inaugurado no ano de 2004, que nos oferece uma colecção única de lucernas da
época romana (séculos I-III d.C.), descobertas em 1994 na localidade de Santa
Bárbara dos Padrões. Aqui ficaremos a conhecer muito mais destes pequenos
objectos, por vezes encarados como meras fontes de iluminação, mas com
diversas outras funções e rituais associados.

Continuação | 1º Dia - 03 março (quinta-feira)
Continuação para Mértola e visita desta vila que é por muitos considerada a capital Islâmica de
Portugal, tal o elevado número de monumentos desta época aqui encontrados. Na vila, podemos
conhecer a Igreja Matriz (antiga Mesquita), a Alcáçova, a Basílica Paleocristã, e o Castelo de
Mértola. Após as visitas, almoço em restaurante local. De seguida, continuação para Alcoutim, na
porta de entrada para o Algarve. Esta vila foi um ponto estratégico do comércio naval, quer para o
sul do país, quer com a vizinha Espanha, dada a sua proximidade. Começaremos o passeio no
Castelo, a partir do qual, passando pelas suas ruas estreitas e encontrando pelo caminho a Igreja da
Misericórdia, sentimos a calma algarvia. Caso as condições meteorológicas assim o permitam,
iremos desfrutar de um passeio de barco pelo rio Guadiana, uma forma descontraída de conhecer
a região. A viagem contínua em direcção a Monte Gordo. Jantar e alojamento no Hotel Prime
Energize Monte Gordo 4*.

2º Dia - 04 março (sexta-feira) | MONTE GORDO - CASTRO MARIM - MINA SÃO DOMINGOS - PULO DO LOBO - BEJA (aprox. 200km)

Após o pequeno-almoço, partida para Castro Marim, onde visitaremos o Castelo construído no século XIII a pedido de D. Afonso III. Esta povoação, que ressurgiu de
velhas civilizações que aí deixaram os seus testemunhos, foi conquistada aos Mouros por D. Paio Peres Correia em 1242.
Visita às Salinas Artesanais da Salmarim, para uma “viagem” intemporal, aquela memória que transcende a fotografia. Recolher o sal ou apenas passear nas salinas,
rematando com a exclusividade duma degustação.

Continuação | 2º Dia - 04 março (sexta-feira)
Atravessamos depois o Parque Natural do Vale do Guadiana,
seguindo em direção à localidade de Mina de São Domingos, já bem
junto à fronteira com Espanha, onde será servido almoço em
restaurante local.
Após o almoço, efectuaremos um ligeiro passeio pelas ruínas das
antigas Minas de São Domingos e pela lagoa “negra” onde ainda
hoje se consegue ver a influência que o minério provoca nas águas
da mesma. A história desta localidade e da sua região envolvente,
ficará para sempre relacionada com a exploração das minas e os
mineiros que habitaram a região. Após breve passagem pela
excelente Praia Fluvial da Tapada Grande, continuamos viagem até
ao Pulo do Lobo, onde será dado tempo livre para cada um descer
ao seu ritmo o caminho de terra batida que nos leva até às cascatas
que correm entre as abruptas falésias das duas margens, ex-líbris do
Parque Natural do Vale do Guadiana. No final das visitas,
seguiremos para o Hotel Vila Galé Clube de Campo 4*. Jantar e
alojamento.

3º Dia - 05 março (sábado) | BEJA - PISÕES - BEJA

Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Beja, situada no ponto
mais alto das planícies alentejanas, no coração de uma zona regional
conhecida como Planície Dourada por se encontrar rodeada por campos de
trigo. Durante o trajecto, visitaremos a Villa Romana de Pisões, descoberta
em Fevereiro de 1967, no decurso de trabalhos agrícolas, tendo as escavações
arqueológicas então iniciadas revelado uma vila de grande interesse do ponto
de vista do património histórico.
A nossa visita a Beja começará com um dos pontos mais icónicos da cidade: o
Castelo de Beja, fortaleza de seis torres construída durante o reinado de D.
Afonso III e que conta com a Torre de Menagem mais alta do país, com cerca
de 40 metros de altura. Com algum cuidado, podemos caminhar ao longo das
muralhas do castelo e daí observar a paisagem ocre das planícies que rodeiam
a cidade, salpicada apenas por algumas vinhas e olivais. Visitaremos as “Portas
de Évora”, também chamadas de Arco Romano, e que integra a parte
muralhada do Castelo.

Continuação | 3º Dia - 05 março
(sábado)
Após
o almoço,
num
agradável
passeio pela cidade, visitaremos a igreja
de Nossa Sra. dos Prazeres, de estilo
barroco construída no século XVII. Nesta
pequena igreja é possível observar
lindíssimos frescos no tecto, painéis de
azulejos do conceituado Gabriel del
Barco, pinturas e revestimentos em
talha dourada, de 1684-87, do pintor
António de Oliveira Bernardes e do
entalhador lisboeta Manuel João da
Fonseca.
Seguiremos depois para visita ao Museu
Regional de Beja também conhecido
como Museu Rainha D. Leonor.
Instalado no antigo Convento de Nossa
Senhora da Conceição, este mosteiro foi
fundado pelos primeiros Duques de
Beja, pais da Rainha D. Leonor e do Rei
D. Manuel, e tornou-se num dos mais
ricos conventos do sul do país. Descubra
o núcleo de pintura que inclui obras de
vários mestres portugueses, espanhóis e
holandeses, assim como coleção de
ourivesaria e a secção de arqueologia,
focada em grande parte no período
romano.
No final da visita, regresso ao Hotel Vila
Galé Clube de Campo 4* para visita às
Adegas com prova de vinhos regionais.
Jantar e alojamento.

4º Dia - 06 março (domingo) | BEJA - VIDIGUEIRA - VILA DE FRADES - CUBA - VILA RUIVA
- ALVITO - ALCÁÇOVAS - LISBOA (aprox. 217kms)
De madrugada, possibilidade de fazer um passeio de balão (opcional e sujeito às
condições atmosféricas) sobre a planície alentejana. Regresso ao hotel para pequenoalmoço. Após o pequeno-almoço no hotel, saída até à Vidigueira, com visita à Ermida de
Santa Clara. Esta capela quinhentista é a mais antiga da Vidigueira e encontra-se
altamente degradada, sobretudo no seu exterior, preservando no entanto pinturas
murais que se estendem pelas paredes. As representações na Ermida são referentes a
anjos e cenas da vida de Santa Clara.
Continuação para Vila de Frades, onde iremos visitar a Adega-Museu Cella Antiqua, que
nos mostra como se produz o vinho em talhas de barro, seguindo métodos romanos
muito antigos. O Vinho de Talha resulta de um processo de vinificação implementado
pelos romanos há mais de dois mil anos atrás, e cuja grande característica ou diferença
face aos demais processos é o facto do vinho ser fermentado em ânforas de barro. Os
vinhos de talha são geralmente muito aromáticos e de estrutura simples, reflectindo a
simplicidade do processo de vinificação. Os brancos têm uma cor amarela dourada, e os
tintos uma coloração rubi aberta, pouco vincada. Apesar de não ser uma tradição única
de Portugal (também na Arménia encontramos o mesmo processo de vinificação), o
Vinho de Talha é um potencial candidato a Património Imaterial da Humanidade.

Continuação | 4º Dia - 06 março (domingo)

De seguida, visita ao Sítio Arqueológico de São Cucufate. Este é o único vestígio
que nos permite ligar a evolução da pintura mural em Portugal com a pintura
feita durante o período romano. A vila romana de São Cucufate, datada do séc.
I, era uma importante casa agrícola dessa época, composta de termas, jardim, e
um templo entretanto convertido em convento cristão dedicado a São Cucufate.
No séc. IV foi alvo de diversas modificações, transformando-se a antiga
exploração agrícola numa vila palaciana. No altar cristão do antigo celeiro
romano podemos ainda admirar alguns dos frescos das paredes e abóboda.
Após a visita, seguiremos até Cuba, para um almoço regional. Após o almoço,
seguiremos até Vila Ruiva, onde faremos uma paragem para visita à Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Encarnação, que apresenta cinco painéis distintos
de pintura a fresco, de carácter popular.
Continuação para Alvito e Alcáçovas. Aqui iremos visitar a Fábrica de
Chocalhos Pardalinho, onde poderemos ficar a conhecer o fabrico tradicional
dos chocalhos, acompanhando todo o processo de fabrico e descobrindo os
segredos da Arte Chocalheira - Património Imaterial da Humanidade pela
Unesco. Após a visita, viagem de regresso a Lisboa.
FIM DA VIAGEM

Associado da AAJBA: 675,00€ (min.25 pax) 720,00€ (min.20pax)
Outros participantes: 775,00€ (min.25pax) 820,00€ (min.20pax)
Suplemento quarto individual: 120,00€

Cartão de cidadão válido;

Certificado Digital de vacinação completa Covid-19 e/ou Teste PCR
negativo até 72 horas antes da viagem (informação a actualizar mais próximo
da data da viagem).

 Transporte em autocarro privativo de turismo (capacidade dependente do

número de inscrições). Para mínimo de 20, 34 lugares - mínimo de 25, 49
lugares.
1 Noite de alojamento no Hotel Prime Energize Monte Gordo 4*,
incluindo o pequeno-almoço diário;
2 Noites de alojamento no Hotel Vila Galé Clube de Campo 4*, incluindo
o pequeno-almoço diário;
Pensão Completa, num total de 7 refeições (4 almoços em restaurantes
locais + 3 jantares em hotel, incluindo bebidas;
 Todas as visitas e entradas de acordo com o itinerário;
Acompanhamento por guia oficial durante toda a viagem;
Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das
explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;
Bolsa e livro de viagem OASIStravel, contendo informações detalhadas
sobre a viagem e o destino;
Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os
habituais seguros de assistência e cancelamento de viagem, e agora
incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
Taxas de turismo, serviços e Iva à taxa legal em vigor à data de
26.11.2021;
Gratificações.

O prazo limite de inscrições é 2 de janeiro de 2022.
Inscrições confirmadas mediante o depósito de 25% do valor total da
viagem;
 Até 12 de janeiro de 2022, +50% do valor total;
 Restante pagamento até 1 de Fevereiro de 2022.


Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima
mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.



Até dia 3 de janeiro de 2022: 25,00€ por pessoa;

 De 4 a 13 de janeiro de 2022: 50%;
 De 14 de janeiro a 1 de fevereiro de 2022: 60%;
 De 2 a 15 de fevereiro de 2022: 75%;
A

partir de 16 fevereiro de 2022 ou não comparência à data de partida:
100% do valor da viagem.
A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito
caso tenha sido essa a forma de pagamento.

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no

presente programa, e extras efectuados durante a estadia, tais como,
telefonemas, mini-bar, lavagem de roupa, etc.

Cheque à ordem de Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda
Transferência bancária IBAN - PT50 0010 0000 2468 3460 0016 6 (BPI)

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA)
Jardim Botânico da Ajuda. Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa. Portugal
(GPS: N38°42'23.77" W9°12'8.75")
tel: [+351] 213 620 527 | telm: [+351] 915 989 259 | www.aajba.com |
info@aajba.com
Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas
oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os
horários estão sujeitos a alteração, tal como as visitas e os seus horários
poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará
activo após o/a passageiro/a entregar à AAJBA a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada.

Devido à atual conjuntura que vivemos agradecemos o favor de terem em
atenção:

Os passageiros e motorista têm que levar máscara;
À entrada do autocarro está disponível gel desinfetante;
Diariamente é assegurada a limpeza e higienização, usando produtos

certificados pelas normas da DGS destinadas ao combate de vírus e bactérias;
O seu lugar no autocarro deverá ser o mesmo durante toda a viagem;
 A entrada e saída do autocarro será feita pessoa a pessoa, mediante a sua

localização no autocarro.

Não se esqueça da sua máscara, utilizando-a sempre de forma adequada e

de acordo com as recomendações da DGS;
Lembre-se sempre do “Triplo M”: Mãos limpas, Máscara posta e Mantenha

a distância de segurança;
Leve calçado confortável para caminhar (não utilize chinelos ou calçado de

praia) e desfrute da viagem;
Leve uma garrafa de água;
Desfrute da sua viagem sem baixar a guarda mas mantendo a sua atividade.

