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 Programa: 
 

Saída de Lisboa (Sete Rios as 8H ) com destino a Montemor-o-Novo; 
 

Chegada a Montemor pelas 10H para  uma visita ao Convento de S.Domingos, 

(Este convento foi recentemente restaurado  por um grupo de amigos de Montemor-o-Novo, possui um importante espólio 

museológico e, na sua Igreja, poderemos observar um notável núcleo de azulejos seiscentistas, que fazem parte da "Rota do Azulejo 

do Alentejo".)  
 

Saída em direção a Évora, com paragem no Cromeleque dos Almendros  na freguesia de Nossa 

Senhora de Guadalupe. 

(Trata-se de um importante monumento megalítico, constituído por um círculo de pedras pré-históricas, sendo um dos mais 

importantes da Europa, não só pelas suas dimensões mas também pelo seu estado de conservação.) 
 

Chegada a Évora (arredores) para almoço no Restaurante Monte da Graciete. 

(Almoço bufet, com grande variedade de entradas, pratos e sobremesas tipicamente alentejanos) 
 

Findo o almoço, rumaremos à cidade de Évora e após um breve passeio no centro histórico da 

cidade seguiremos com uma visita à Fundação Eugénio de Almeida. 
(Na Fundação iremos visitar dois importantes núcleos: O Páteo de S. Miguel, cujo conjunto arquitetónico inclui o Paço, o Arquivo, a 

Biblioteca , o Museu das Carruagens e a Ermida de S. Miguel bem como as Casas Pintadas, notável pelo conjunto de frescos que 

decora a galeria do jardim, exemplar único em Portugal de pintura mural palaciana do sec. XVI). 
 

Após a visita â Fundação, seguiremos de autocarro em direção ao Alto de São Bento,( local a partir 

do qual se pode usufruir de uma das mais impressionantes vistas sobre a cidade de Évora e toda a 

zona envolvente). 
 

Durante este  percurso ainda  teremos a oportunidade de observar o Aqueduto da Água da Prata 

(Inaugurado em 1537 no reinado de D.João III e  considerado Monumento Nacional desde 1910) , efetuar uma paragem 

junto ao Convento de Santa Maria Scala Coeli, mais conhecido por Convento da Cartuxa, para 

observar  a sua bela fachada renascentista e ainda o Convento de S. Bento de Cástris da Ordem de 

Cister, (o mais antigo mosteiro feminino a sul do Tejo, e fundado em 1274 por Dona Urraca Ximenes) 

 

Regresso a Lisboa em hora a combinar. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Local de encontro – Junto à Porta do Jardim Zoológico – Concentração às 7:30H  
                                 Possibilidade de tomada de passageiros na Margem sul Junto às Portagens da Ponte – Concentração 7:45H ; 

 

Número máximo de participantes - 55. 

Dia 23 de Junho de 2018 – 7:30H  
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Preço por participante: 
 Sócios do CCD AT com as quotas em dia: 40,00€ (extensivo a familiares); 

 Outros participantes não sócios: 45,00 €. 
 

O preço inclui : 
- Viagem em Autopulman; 

- Entradas em todos os polos museológicos a visitar; 

-Almoço buffet - Restaurante Monte da Graciete; 

-Gratificações. 
 

 

Faça já a sua reserva através de mail para ccd@at.gov.pt. 
 

Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência para a conta com o  

IBAN: PT50 0035 0001 00036983 630 52 

mailto:ccd@at.gov.pt

