
 
 
 
 
 
 

 
 
 

23.24.25 SETEMBRO.2021 
QUINTA, SEXTA E SÁBADO 

 

14ª VISITA DE ESTUDO 
“3 DIAS NO ALENTEJO” 

 

cirandando por  
■ Monsaraz,  

Vila museu e miradouro do grande Lago 

■ Évora,  
Património da Humanidade 

■ Cromeleque dos Almendres,  
Obra-prima do neolítico 

■ Cruzeiro no Alqueva,  
o azul forte do grande lago 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPP - UNIVERSIDADE POPULAR DO PORTO 
 

 

O nosso cirandar … 
Os sítios e as Gentes.   

O Património. Os aromas…  
e muito mais! 

 
 

Foi em 2007, no último fim-de-semana de setembro, que 
iniciamos este cirandar anual pelo Alentejo!  
 
Pois é! Depois de um ano de interregno devido à pandemia, 
vamos pela 14ª vez ao Alentejo para, durante 3 dias, cirandar 
por Évora, Monsaraz, Herdade dos Almendres e Grande Lago 
de Alqueva. E não esquecemos o “Cante”. 
 
Neste cirandar, mais uma vez vamos ao encontro da beleza 
natural da paisagem, forte, imensa, perturbante. Vamos 
conhecer, nas suas diversas vertentes, o riquíssimo 
património existente. Vamos também reencontrar as Gentes 
da terra para as conhecer melhor e saber o que pensam do 
passado e presente com os olhos postos no futuro. 
 
Depois, experimentar a riqueza, os sabores e os aromas e o 
prazer da cozinha alentejana é uma vivência tão perfeita que 
justifica, por si só, a visita à Região. 
 
E, não esqueça! Nos anos anteriores os lugares esgotaram 
rapidamente. E, como a visita não se repete, depois pode ser 
tarde… Assim, o melhor é inscrever-se já! 
 
A terminar, repetimos a sugestão dos anos anteriores: 

 
Seja alentejano de corpo e alma por 3 dias! 

CANTE ALENTEJANO faz parte das tradições mais fortes da 
região. O cante ouve-se e entranha-se. Sentimo-nos um pouco 
alentejanos quando as potentes vozes dos grupos nos entram na 
alma. Faz parte da identidade da região porque é algo único, não 
só em Portugal como em todo o mundo. Por essa razão, foi 
considerado Património Cultural Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO. Nas Visitas de Estudo “3 dias no Alentejo” sempre 
valorizamos o convívio musical. 
 
Este ano não será diferente! 
 

 

PROGRAMA RESUMO PROVISÓRIO 
 

Quinta-feira, 23 de Setembro 
06h.00 Check-In de Partida na UPP 

Passagem nas Rotundas de Santo Ovídio, do 
Pingo Doce-Feira e de Coimbra Sul (se necessário) 

 Pausas em Áreas de Serviço a definir 
12h.45 Almoço Convívio 
15h.00 Visita ao Cromeleque dos Almendres 
18h.00 Check-In no Hotel Ibis, Évora 
20h.00 Jantar convívio e resto de noite livre 
 

Sexta-feira, 24 de Setembro 
 Pequeno Almoço no Hotel 
09h.00 Partida do Hotel 
10h.00 Visita à Vila Medieval de Monsaraz 
13h.00 Almoço Convívio 
15h.00 Cruzeiro no Lago do Alqueva (Monsaraz) 
19h.30    Jantar Convívio  
    Regresso pedonal ao Hotel 
 

Sábado, 25 de Setembro 
 Pequeno Almoço no Hotel 
 Colocação da bagagem no BUS 
09h.00 Partida do Hotel – Percurso pedonal 
 Visita à Cidade de Évora 
12h.30     Almoço Convívio  
14h.30 Visita (continuação) à Cidade de Évora  
16h.00 Partida de Regresso à Origem 
 Pausas em Áreas de Serviço a definir 

Passagem nas Rotundas de Coimbra Sul, Pingo Doce-
Feira e St. Ovídio (se necessário) e da Boavista. 

22h.00 Chegada à UPP (Previsão)  
 

VISITAS GUIADAS POR TÉCNICOS LOCAIS 
 

 
O Programa e o Horário podem ser alterados ou suprimidos 
parcialmente, por razões circunstanciais que o justifiquem. 

 
ATIVIDADE CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS 

 
 

 
 
 
 
 
 

            UNIVERSIDADE POPULAR DO PORTO 

PATRIMÓNIO  
BELEZA NATURAL  

SABORES E AROMAS 



 
QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO 
 

CROMELEQUE DOS ALMENDRES 
Existem poucos lugares cuja 
mística é tão poderosa que 
nem o próprio tempo parece 
conseguir tocá-los irrepara- 
velmente.  
Há aproximadamente sete mil 
anos atrás e durante o período Neolítico, a região da Península 
Ibérica assistiu à sedentarização progressiva dos seus povos. O 
Cromeleque dos Almendres é um reflexo claro e de proporções 
gigantescas dessa era de encantamento pagão, também 
providencialmente conhecida por Período da Pedra Polida.  
Monumento Nacional, envolto numa aura de misticismo e 
encantamento, o Cromeleque dos Almendres é uma autêntica 
máquina do tempo. Passear por entre os menires é regressar a 
uma época mais simples e tranquila, à era dos druidas e da 
comunhão com a natureza.  
 
SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO 
 

VILA MEDIEVAL DE MONSARAZ 
De castro fortificado, passou a povoação romanizada, 
sucessivamente ocupada pelos visigodos e árabes até à sua 
cristianização definitiva, com a Reconquista. Do ponto de vista 
arquitetónico, a estrutura de Monsaraz reflete o seu estatuto de 
praça de armas com preocupações militares medievais e 
seiscentistas. 
Suspensa no tempo, a histórica povoação alentejana, uma das 
mais antigas de Portugal, é um destino obrigatório na sua lista de 
lugares a visitar no Alentejo. Especialmente depois de, em 2017, 
ter vencido na categoria “Aldeias Monumento” do concurso 7 
Maravilhas de Portugal – Aldeias. 
 

CRUZEIRO NO GRANDE LAGO de ALQUEVA 
Navegamos, agora partindo de Monsaraz nas águas mansas do 
maior espelho de água artificial da Europa, uma imensidão de 
água a perder de vista, por entre inúmeras ilhas e longos braços, 
para descobrir o casario branco ribeirinho, a horizontalidade da  

 
planície alentejana, as cores das searas, o azul forte do lago, as 
manchas de olival e de vinha.  
Nas terras do Grande Lago as memórias fundem-se em novos 
caminhos e oferecem ao visitante sensações únicas. 
Com uma paisagem natural invejável, a Barragem de Alqueva é, 
de facto, nossa, tal como é nossa a sua cor, a sua tranquilidade 
e, sobretudo, a sua beleza e a vida que nela se concentra. 
 

.SÁBADO, 25 DE SETEMBRO 
 

ÉVORA – PATRIMÓNIO MUNDIAL UNESCO 
Évora cidade histórica no coração do Alentejo, é herdeira de um 
rico e variado património cultural, construído e preservado ao 
longo do tempo. A era dourada foi no século XVI, quando foi 
residência de reis portugueses.  
 
O conjunto monumental que esses tempos áureos legaram à 
cidade, em harmonia com o tecido urbano de cariz popular, está 
na base da classificação de Évora como Património Cultural da 
Humanidade, desde 1986. De acordo com a organização, Évora é 
uma cidade-museu cujas raízes datam dos tempos dos romanos.  
 
Destacam-se nos pormenores da arquitetura as casas brancas, 
os azulejos e as varandas. Por isso, Évora é o melhor exemplo de 
uma cidade do auge da História de Portugal depois da destruição 
de Lisboa no terramoto de 1755. Foi assim no passado, quando 
ajudou a criar algumas cidades portuguesas no Brasil, como 
Salvador da Bahia. 
 
Seja no entretecido das ruas medievais, na exuberância de 
palácios, mosteiros e igrejas, nos espaços de convívio e de 
degustação dos requintados paladares da cozinha tradicional, 
Évora esconde o encanto próprio das cidades antigas e as suas 
gentes orgulham-se do seu passado.  
Visitar Évora hoje poderá ser uma inspiração 

 

 

. NOTA INFORMATIVA 
 

INSCRIÇÃO:  Pax: 260,00€.(Provisório) 
Pagamento:60€ na inscrição e o restante até 31/08/2021.  
Suplemento p/Quarto Single: 55,00€ 
1. A inscrição inclui: 

a) Transporte em Autocarro de Turismo;  
b) Alojamento no Hotel Ibis-Évora (2 noites em quarto duplo com 

pequeno-almoço);  
c) Almoços (3 dias) e jantar de Quinta-feira e de Sexta-feira;  
d) Visitas guiadas a locais, monumentos e museus indicados no 

programa; 
e) Seguro de viagem/Grupo (morte ou invalidez permanente: 

25.000,00€| Despesas de tratamento e repatriamento: 
2.500,00€).  

f) Acompanhamento permanente da visita. 
2. As inscrições efetuadas após 29/08 são liquidadas pelo valor 

integral. A opção por quarto individual implica o pagamento do 
suplemento fixado no folheto, mesmo que a alteração aconteça no 
decorrer da visita. O lugar no BUS é atribuído pela ordem de 
pagamento do depósito mínimo. 

3. O Preço exclui tudo que não consta do programa, designadamente 
despesas extras e/ou pessoais. 

4. A UPP reserva o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento 
não tenha sido efetuado nas condições indicadas. 

5. O participante pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por 
outra pessoa, que preencha todas as condições requeridas para a 
Visita, desde que essa cedência seja comunicada, de forma 
inequívoca, até 5 dias úteis antes da data início da Visita. A cessão 
da inscrição responsabiliza solidariamente o inscrito cedente e 
cessionário pelo pagamento do valor da viagem e encargos 
adicionais originados.  

6. A desistência ou anulação da inscrição até 30 de agosto dá direito a 
reembolso do valor pago. Após esta data, a desistência ou anulação 
da inscrição não dá direito a reembolso do valor pago, exceto se, 
conjuntamente, estiver garantido o número mínimo de 45 inscrições 
e o lugar chegar a ser reocupado.  

7. O participante obriga-se a comparecer nos locais da partida 15 
minutos antes da hora prevista no programa e a falta de 
comparência à partida não dá direito a reembolso dos valores 
entretanto pagos, mas obriga ao pagamento integral da visita.  

8. A UPP reserva o direito de não concretizar a visita por 
condicionantes relacionadas com a pandemia Covid-19 ou na 
falta de 40 inscrições. O cancelamento da visita por iniciativa da UPP 
apenas dá direito ao reembolso do valor entretanto pago. 

9. As visitas são feitas com percursos pedonais pelo que os 
participantes assumem que a sua condição física é compatível 
com a atividade desenvolvida no decorrer da Visita, não 
podendo ser atribuída quaisquer responsabilidades á UPP por 
eventuais problemas pessoais que daí resultem. 

 


