
Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda

Fim de semana no Alentejo
Rota do Fresco em Évora, Borba e Vila Viçosa & Visita à Real Coudelaria de Alter

Dia 1 (19.Fev/11) – LISBOA / Évora / Borba
08:00 – Comparência no Jardim Botânico da Ajuda
08:30 – Saída em Autocarro privado em direcção a Évora

Rota do Fresco Barroca de Évora
Pela mão de um Historiador da Arte, faça parte da reinvenção do património 
esquecido ou mesmo usualmente fechado da cidade Património da 
Humanidade, descobrindo o diálogo secreto entre frescos em tectos e azulejos 
historiados nos alçados de algumas igrejas da capital do Alentejo.
10:00 Itinerário do Barroco com visita a 3 monumentos com pinturais murais e 
azulejos no centro de Évora, finalizando com uma visita a uma loja de produtos 
tradicionais
13:00 Almoço Regional no restaurante “D. Joaquim” em Évora
15:00 – Saída de Évora em direcção a Borba.

Rota do Fresco Vidas de Santos, Borba
Tanto ermidas puras, como opulentas igrejas retratam, em Borba, à exaustão, as 
vidas de santos mártires de grande devoção em pinturas a fresco expostas em 
largas superfícies. Mas também Alegorias profanas, temas de Música, simbologia 
Maçónica enriquecem diferentes tipos de edifícios do concelho, de diferentes 
épocas, com diferentes encomendantes mas sempre, sempre, no registo da 
pintura mural a fresco.
15:30 Visita à Ermida de Santa Bárbara
17:00 Visita à Igreja e Convento das Servas de Cristo
18:00 Visita às pinturas murais da Casa do Terreiro do Poço e prova de vinhos e 
produtos regionais com actuação de títeres tradicionais alentejanos (bonecos 
tipo Santo Aleixo)
19:30 – Chegada ao Monte da Rosada. Recepção e alojamento.
20:00 – Jantar convívio no Restaurante do Monte da Rosada. Alojamento.
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Dia 2 (20.Fev/11) – Borba / Vila Viçosa / Alter do Chão / LISBOA
09:00 – Após pequeno-almoço no Monte, saída em direcção a Vila Viçosa

Rota do Fresco Duques e Duquesas, Vila Viçosa
Conheça a influência que o ducado brigantino teve na paisagem cultural de Vila 
Viçosa, com a constituição de um legado que, ainda hoje, marca esta terra 
alentejana. Sob o pretexto das pinturas murais a fresco, sinta o privilégio de entrar 
nos conventos e igrejas patrocinados pelos Duques e Duquesas de Bragança ao 
longo dos séculos, descobrindo os espaços de Fé e de Poder desta linhagem real.
10:00 – Chegada a Vila Viçosa e visita à Igreja de St.António.
11:00 – Tempo livre p/visita opcional ao Paço Ducal ou Jardins do Castelo.
12:00 – Visita ao Convento das Chagas;
12:45 – Almoço na Pousada D.João IV em Vila Viçosa (ementa regional).
14:00 – Saída em direcção a Alter do Chão, para visita á famosa Coudelaria Real.

Coudelaria Real Alter do Chão
Visite a antiga Coudelaria Real, uma das instituições mais importantes para a 
divulgação do nome de Alter do Chão, tendo sido fundada no reinado de   
D. João V em 1748, para produção de cavalos, para a Picaria Real. Oriundo da 
Coudelaria de Alter, era o famoso cavalo "Gentil", que serviu de modelo para o 
cavalo da estátua de D. José no Terreiro do Paço em Lisboa. 
15:00 – Visita guiada à Coudelaria Alter Real, incluindo Museu do Cavalo;
16:30 – Fim do visita e regresso a Lisboa;
19:30 – Chegada prevista ao Jardim Botânico de Ajuda em Lisboa.

FIM do Programa



297.00 €273.00 €em Quarto Individual

272.00 €250.00 €em Quarto Duplo

Não-Sócios AAJBASócios AAJBAPreços p/Pessoa c/Monte da Rosada

Programa sujeito a mínimo de participantes (15 elementos)

Serviços incluídos: 
- Itinerário c/transporte em Autocarro privativo conforme descritivo,
- Rota Barroco em Évora c/entradas;
� 02 Almoços regionais;
� Rota do Fresco Duques & Duquesas (manhã sábado);
� Rota do Fresco Vidas de Santos (tarde sábado);
� Visita Casa Terreiro do Poço c/prova de vinhos e animação;
� Acompanhamento p/Intérprete do património durante o Programa;       

- 01 noite de alojamento no Monte Rosada em Meia-Pensão;
- Visita coudelaria Alter Real (1h30)
- Seguro de Viagem.

Serviços não incluídos:
- Despesas de carácter pessoal;
- Quaisquer serviços não indicados como incluídos.
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Para mais Informação & Reservas:
AAJBA – Jardim Botânico da Ajuda| Calçada da Ajuda | 1300-011 Lisboa
Tel.: 213 628 284 ou 915 297 903  | Fax: 213 622 503 | info@aajba.com


