2013
03.04.05 OUTUBRO
7ª VISITA DE ESTUDO
3 DIAS NO ALENTEJO

ALTER DO CHÃO
AVIS
ESTREMOZ

Alter do Chão possui um importante património, repartido por entre o seu
casario branco de faixa colorida, onde convivem igualmente bonitas casas
senhoriais dos séculos XVII e XVIII. Temos muito para conhecer em Alter do
Chão.
Contudo, Alter do Chão é sobejamente conhecida pela sua Coudelaria, fundada
em 1748 por D. João V, com vista à criação de cavalos de raça lusitana para a
Picaria Real. Hoje em dia aqui funciona a Escola Profissional Agrícola de Alter
do Chão, a Escola Portuguesa de Arte Equestre e um Pólo da universidade de
Évora, entre muitas outras valias.

A vila de Avis, no alto do seu monte granítico com 201 metros de altitude, plena
de história e beleza natural, tem muitos encantos a descobrir.
A vila, de traçado medieval, de bonito casario branco, com faixas coloridas de
amarelo ou azul, respira história, e o seu centro histórico tem muito para
mostrar, como as ruínas do Convento de S. Bento de Avis, cuja origem remonta
a 1211, o edifício hoje ocupado pelos Paços do Concelho, que fez outrora parte
da residência dos Mestres da Ordem de Avis, a Igreja Matriz e o bonito
Pelourinho, mostrando orgulhosos o encanto Alentejano. Ali, ao lado, está a
bonita Barragem do Maranhão, com paisagens únicas e um miradouro com uma
magnífica vista sobre as águas deste lago artificial e sobre as pastagens e
searas envolventes.

Preço provisório: 235,00€ | mínimo de 45 participantes.
Suplemento p/Quarto Single: 25,00€
Pagamento: 75,00€ na inscrição e o restante até 05SET.
Incluído: Transporte em autocarro; Alojamento em hotel
3***, em quarto duplo; Pensão completa exceto PA do 1º
dia e jantar do último dia; Visitas do Programa; Seguro
de AP Grupo.
Não dispensa o conhecimento das Condições de Participação.

Informações e inscrições
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*data alterada porque a anterior coincidia com as
Eleições Autárquicas, entretanto marcadas.

Estremoz, cidade branca e nobre e um dos concelhos historicamente mais
importantes do Alentejo, possui um importante património, uma das suas
grandes mais-valias.
Começando pela Vila Velha, subindo até ao Castelo e ao histórico Paço Real,
hoje em dia transformado numa luxuosa Pousada, passando pela Capela da
Rainha Santa, não esquecendo outros pontos de interesse como o Convento e
Igreja de São Francisco (séculos XIV-XVIII), a Igreja de Santa Maria (século XVI)
ou o Largo do Rossio e o Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho, com
uma interessante coleção de obras populares dos séculos XVIII e XIX.
Estremoz tornou-se conhecida sobretudo pela extração e exploração do
mármore branco e pelos igualmente famosos barros vermelhos da região, que
deram origem aos bonecos tradicionais, um tesouro de Estremoz.

