
 
 
 
 
 
 
 

VISITA DE ESTUDO 
04(Sexta-feira) 05(Sábado) maio.2018  

GEO.PARK NATURTEJO  
Cruzeiro de barco às Portas do Rodão 

cirandando por  
Nisa, Alpalhão e Vila Velha do Rodão  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No GEO.PARK NATURTEJO da 
Meseta Meridional, o primeiro 
geoparque português das Redes 
Europeia e Global de Geoparques 
da UNESCO, existem alguns dos 
mais belos lugares do país, onde 
é possível apreciar os mistérios da 
complexidade natural resultante 
da dinâmica da Terra e o modo 
como o homem interagiu 
harmoniosamente com a 
paisagem.  
 
 



NISA  
Nisa é reconhecida por quatro boas razões: os bordados, os barros, 
o queijo e as águas termais. Na Vila situa-se um núcleo habitacional 
com características arquitetónicas ancestrais, semelhantes às 
tradicionais "bastides".  Calcorreando o Centro Histórico da Vila, 
vamos chegar ao Museu do Bordado e do Barro de Nisa, 
instrumento único na 
defesa e promoção 
do património local 
nisense, focando-se 
naquela que é talvez 
a manifestação 
popular e artística 

mais emblemática e genuína das gentes de Nisa: a famosa olaria 
pedrada e os bordados típicos. A “Valquíria Enxoval”, que Joana 
Vasconcelos produziu com a colaboração das artesãs de Nisa, 
reúne alguns dos melhores exemplares dos bordados e olaria 
pedrada do concelho, também surgirá no nosso cirandar por Nisa. 
  

ALPALHÃO (Nisa) 
Alpalhão, uma típica vila Alentejana de baixo casario caiado de 
branco, alegrado por coloridas fixas que emolduram janelas e portas, 
de feição rural, possui um invejável património, na calmaria das suas 
ruas que assistem ao passar da história, como o cruzeiro da vila, do 
século XVI, construído no granito azul da região, preparando o 
visitante para outros monumentos locais como a “Anta de Alpalhão”, 
a “Arca”, os “Peixes”, as “Sobreiras”, a “Sereia”, entre tantos outros 
trabalhos de autoria de vários artistas e a Casa-Museu de Alpalhão, 
retratando uma casa típica e rural, demonstrando estilos de vida e 
tradições antigas.  
 
VILA VELHA DO RODÃO 
Região onde os mais antigos vestígios do passado são de natureza 
geológica e estão datados de cerca de 600 Milhões de anos. Neste 
contexto natural, dominado pelo rio Tejo, que molda a paisagem, 
destaca-se o Cruzeiro de Barco ao Monumento Natural Nacional 
Portas de Ródão, o ex-libris natural de Vila Velha de Ródão e Nisa, 
e se distingue pela sua exposição e beleza natural, com observação 
da vasta colónia de grifos ali existente, o Conhal do Arneiro, a ilha dos 

pescadores e a fonte das virtudes; o Lagar de Varas, monumento do azeite, que documenta todas as fases históricas 
do seu fabrico; o Centro Interpretativo de Arte Rupestre que divulga o estudo do vasto património arqueológico, 
interpretando as diversas expressões culturais dos habitantes pré-históricos do CARVT, um dos mais importantes 
conjuntos de arte pós-paleolítico da Europa; o Castelo do Rei Wamba (672-680) último grande rei dos Visigodos 
com as suas lendas; e a finalizar, o Miradouro do Castelo, de visita obrigatória, que oferece excecional panorâmica 
do vale do Tejo. Este é um ponto de observação de avifauna reconhecido internacionalmente, não só pela aundância 
de aves, mas também pelo elevado interesse paisagístico da região.  
 

 
■ Inscrição: 160,00€ ■ Pagamento de 50% no ato da inscrição e o restante até 20 Abril. 

Inclui: Transporte Bus, cruzeiro de barco, alojamento em quarto duplo em Hotel ****, com PA buffet; 
 pensão completa durante a viagem (2 almoços+1 jantar); visitas, seguro AP/Grupo.  

Suplemento para quarto individual: 20,00€ 
Mínimo de 40 inscrições. Lugar atribuído pela ordem de pagamento 

Não dispensa a consulta das Condições de Participação 
 


