MARAVILHAS DO SUL DE
PORTUGAL
Visitando a Costa Marítima, Costa Vicentina, Algarve,
Rota do Guadiana, Alqueva e Fátima
De 4 a 8 de julho de 2022
Programa provisório

Programa elaborado para:
Exmo. Rev. Pe. Bruno Ferreira
Paróquia de Santiago de Bougado
Telefone: 252 100 701* Telemóvel: 913107426

04/07/2022 (segunda-feira) 1º Dia – SANTIAGO DE BOUGADO / ALMADA / SESIMBRA / SETÚBAL
De manhã, em hora a determinar, viagem até Almada (localizada na margem sul do Rio Tejo, é sem dúvida o melhor miradouro sobre
a cidade de Lisboa, destacando-se como pontos de observação o castelo, o elevador panorâmico da Boca do Vento, e
principalmente a Estátua do Cristo-Rei, um monumento indissociável da imagem de Almada, inaugurado em 1959, o Cristo-Rei foi
construído como agradecimento por Portugal não ter entrado na II Guerra Mundial, milhares de pessoas visitam este santuário que,
conjuntamente com Fátima e Santiago de Compostela, forma o triângulo de ouro dos peregrinos na Península Ibérica. Entrada
incluída; a Fragata de D. Fernando (esta embarcação é o último modelo de fragata de navegação à vela da marinha portuguesa e
também a última “nau” a percorrer a “carreira da India”; Parque da Paz; o Convento dos Capuchos (construído no séc. XVI); etc.
Tempo livre para visitas e almoço. De tarde, prosseguimento da viagem por Fonte da Telha até ao Cabo Espichel (situado na costa
ocidental da península Ibérica e banhado pelo Oceano Atlântico). Visita ao Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, também
conhecido como de Nossa Senhora da Pedra Mua, é um dos locais impressionantes desta região pela sua localização e pelo seu
notável conjunto arquitetónico natural. A alguns metros, sobre as escarpas, ainda existe a Pequena Ermida da Memória, datada do
séc. XV. O seu interior está revestido por painéis de azulejos do séc. XVIII que conta a lenda da Senhora do Cabo. Visita do Farol do
Cabo Espichel, que outrora recebeu algumas denominações tais como Cabo
Barbárico, Cabo Boa Esperança, Promontório Luminoso ou de Santa Maria – é
um dos mais antigos do país. Continuação da viagem por Sesimbra (um dos
locais mais carismáticos de Portugal. A vila de Sesimbra sempre foi ligada ao
mar e isso é perfeitamente visível nas suas tradições, nos seus monumentos, na
sua cultura e até na belíssima arte de rua que se espalhou pela localidade nos
últimos anos. Desde logo, destacam-se as suas praias muito procuradas no verão e toda a beleza da Serra da Arrábida. Mas também
é possível visitar igrejas com belíssimos azulejos, um castelo com vistas para o oceano e uma fortaleza de onde pode apreciar as
praias circundantes. Tempo livre para visitas e viagem para Setubal (cidade inserida na denominada Costa Azul e é uma importante
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zona portuária e de comércio, com um centro histórico agradavelmente cuidado, o comércio tradicional ladeia ruas pedonais que nos
encaminham para uma simpática avenida que oferece um enorme e refrescante jardim). Jantar e alojamento.
05/07/2022 (terça-feira) 2º Dia – SETÚBAL / ALCÁCER DO SAL / TROIA / VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ / LAGOS
Pequeno-almoço no hotel e visita da Igreja do Convento de Jesus
(construída em 1491 por Diogo de Boitaca (mais conhecido pelo seu
trabalho no Mosteiro dos Jerónimos), é considerada uma das
maravilhas arquitetónicas de Setúbal. Esta igreja, decorada com
gárgulas e torres em espiral é um dos primeiros exemplos do estilo
manuelino. No final, continuação da viagem por Alcácer do Sal
(graciosamente alinhada sobre a margem do Rio Sado e estendendose sobre um suave morro, Alcácer do Sal foi povoado desde tempos muito antigos. A comprová-lo, os vestígios arqueológicos
encontrados, que remontando ao neolítico, revelam também a passagem de gregos, fenícios e outros povos da bacia do
mediterrâneo). Tempo livre para visitas, com destaque para o castelo (erguido na mais alta colina da cidade, a importante fortificação
do castelo e as suas muralhas albergam hoje no seu interior diversos edifícios de interesse, nomeadamente: a Pousada D. Afonso
II, a cripta arqueológica, a Igreja de Santa Maria do Castelo e a Estação Arqueológica do Forúm Romano e da área residencial,
com um papel determinante na vida da cidade, o seu nome deriva da palavra “Al-Kassr” que, em árabe significa castelo. O espaço foi
durante largos anos palco de lutas entre cristãos e muçulmanos e assistiu a momentos decisivos na história de Portugal. Almoço e
continuação da viagem por Tróia (situada na península na margem sul do Rio Sado, conserva importantes vestígios romanos.
Atualmente é uma estância turística com excelentes praias). Continuamos a viagem entre as praias do parque da costa sudoeste
alentejana e vicentina, com imensas áreas verdes de arbustos, flores rasteiras, praias semi-virgens, até Vila Nova de Santo André
(no litoral alentejano, é uma nova cidade desenvolvida para o vasto porto de contentores em Sines, com grandes pontos turísticos,
compensa com as praias com bandeira azul que não são descobertas por turistas e uma maravilhosa reserva natural com dunas e
uma incrível diversidade de pássaros. Sines (um pequeno, mas rico território que junta o melhor da costa alentejana a uma vocação
cosmopolita pelo seu filho mais ilustre, Vasco da Gama, e pela força da sua atividade portuária), Porto Covo, Vila Nova de Mil
Fontes (na foz do rio Mira – a princesa do Alentejo), Zambujeira do Mar (popular no verão por ser o centro de um dos maiores
festivais de música em Portugal – Sudoeste), Odeceixe (marca a fronteira entre o Alentejo e o Algarve) e Lagos (uma cidade com
muitos atributos atraentes que são populares com um espectro muito vasto de pessoas. Encontraremos algumas praias e cenários
incrivelmente lindos que o levarão a tirar fotografias). Jantar e alojamento no hotel.
06/07/2022 (quarta-feira) 3º Dia – LAGOS/ SAGRES / PRAIAS DO ALGARVE / TAVIRA
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Sagres (no ponto mais ocidental da Europa continental, ponto de partida dos exploradores
portugueses no séc. XV rumo ao desconhecido. A história de Sagres foi definida pela sua localização geográfica e pelos promontórios
de Sagres e do Cabo de s. Vicente. A figura mais influente da história de Sagres foi o Infante D. Henrique, que aqui se inspirou para
embarcar nas suas viagens de descoberta, trazendo fama à região e levando à fundação da vila do Infante. Sob o seu comando, a
zona transformou-se num centro de atividade marítima, onde se reuniam cartógrafos, astrónomos e marinheiros. Continuação da
viagem através do “Algarve real” com os seus fantásticos campos, costa, cultura e tradições… Cada cidade tem o seu próprio carácter
e pode diferir significativamente das cidades festivas para aldeias piscatórias adormecidas. Visitaremos Portimão (com vários
monumentos e edifícios históricos e culturais, dos quais destacamos: a Fortaleza de Santa Catarina (construída sobre a Praia da
Rocha e a foz do rio Arade, foi parcialmente destruída durante o terramoto de 1755, hoje restaurada; Museu de Portimão (visa
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preservar dar a conhecer e promover investigações sobre o património histórico e cultural de Portimão. Para tal, o museu recorre a
técnicas inovadoras o que resulta em visitas didáticas e informativas), Igreja Matriz (combinado confusos estilos arquitetónicos como
o barroco, o rococó ou o manuelino por causa das várias obras que sofreu ao longo dos anos, é uma das mais belas do Algarve.
Inspirada no Mosteiro da Batalha, a principal evidência dessa influência está
patente nos portões de entrada tardio-góticos onde são visíveis estatuetas
de músicos e mulheres), Convento de São Francisco; etc. Almoço e
continuação por Lagoa, Ermida de Nossa Senhora da Rocha, Albufeira,
Vilamoura e Faro (a capital da região do Algarve e do concelho com o
mesmo nome). Breve visita da cidade, com destaque para os pontos de maior
interesse, “A Cidade Velha”, um antigo e pitoresco núcleo urbano com mais
de 2000 anos. Para além das muralhas, podemos ver vários edifícios
históricos: o arco da vila, a Sé Catedral, o Arco do Repouso, etc..No final,
viagem por Tavira (o sotavento algarvio guarda praia e povoações mais
calmas da região. Dentro desta zona oriental do algarve, Tavira destaca-se por ser uma cidade pequena, mas com uma longa história,
um centro bem preservado e muita coisa para ver, banhada pelo rio Gilão, encontra-se em plena Ria Formosa. Jantar e alojamento.
07/07/2022 (quinta-feira) 4º Dia – TAVIRA / VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO / MÉRTOLA / SERPA / MOURA / MONSARAZ /
ESTREMOZ
Pequeno-almoço no hotel e continuação da viagem para Vila Real de Santo António (cidade situada na margem direita do Rio
Guadiana, foi construída em 1774 em menos de dois anos sobre o areal junto à foz do Guadiana. Marquês de Pombal queria firmar
frente a Ayamonte a presença portuguesa na foz do Guadiana, controlando o comércio neste importante ponto de fronteira e
desenvolver as pescas, onde mais tarde nasce a indústria conserveira. No centro da cidade coexistem diversos monumentos, de
entre os quais se destaca a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Encarnação, construída no séc. XVIII, o obelisco, mandado construir
no centro da praça e o centro cultural António Aleixo. Continuação da para viagem por Mértola (também apelidada de vila-museu,
é uma tranquila vila raiana muralhada, situada num penhasco sobranceiro no Rio
Guadiana, no distrito de Beja, Baixo Alentejo. Foi em tempos um dos mais importantes
portos fluviais do mediterrâneo, por isso visitar Mértola é fazer uma viagem ao passado,
rumo à descoberta de vestígios da presença de grandes civilizações dos romanos,
passando pelos visigodos e muçulmanos, até aos cristãos), Serpa (uma das vilas de
casas brancas mais caraterísticas da região do Alentejo. Cidade rodeada por colinas e
vinhedos, tem um gentil centro histórico, cercado por uma muralha, e uma produção
de queijos e queijadas, famosa em todo o país). Almoço e continuação por Moura
(cidade sede de concelho, situada no extremo oriental do Alentejo, na margem esquerda
do rio Guadiana. É uma cidade com séculos de história, tomada pelos mouros em 1166 foi perdida e reconquistada várias vezes até
ser conquistada definitivamente em 1295. A sua designação deve-se à lenda de Moura Salúquia, princesa moura que se suicidou
durante a conquista da cidade pelos cristãos e ao saber da morte do seu amado. Cidade com grande abundância de água, com
inúmeras fontes e vários jardins sendo também conhecida pelas suas terras e pela água do castelo. Visita ao castelo e continuação
da viagem por Monsaraz (o Alentejo perto do céu. Suspensa no tempo, a histórica povoação alentejana, uma das mais antigas de
Portugal, em 2017 venceu a categoria “Aldeias Monumento” do concurso 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias. Percorra a muralha
até ao castelo, ponto turístico único e excecional, pois é um dos mais esplendidos mirantes sobre o maravilhoso espelho de água da
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Barragem do Alqueva, o maior lago artificial da Europa e uma das maiores obras portuguesas do nosso século). Chegada e passeio
de barco no Alqueva. Jantar em restaurante local. No final, viagem para Estremoz. Alojamento no hotel.
08/07/2022 (sexta-feira) 5º Dia – ESTREMOZ / MARVÃO / FÁTIMA / MEALHADA /
SANTIAGO DE BOUGADO
Pequeno-almoço o hotel e viagem por Marvão (majestosa vila amuralhada, construída
sob uma montanha escarpada a mais de 850 metros de altitude. Esta pacata vila fica na
região da Serra de São Mamede, com uma atmosfera mística, ruelas sinuosas, casario
branco e uma bela paisagem natural ao redor, é um dos locais mais fascinantes do país.
Está na lista das cinco vilas históricas mais bonitas de Portugal. A região foi habitada
por romanos e muçulmanos, rodeada por rochas e muralhas dos séculos XIII e XVII.
Tempo livre para poderem visitar o museu municipal (na antiga igreja de santa Maria) ou o Castelo, etc. Almoço em restaurante local.
No final, viagem para Fátima (centro mariano de peregrinação. É um ritual cada vez mais frequente entre milhões de portugueses e
estrangeiros, crentes e não crentes, que aqui procuram, alguma paz interior).
Tempo livre para visitas, o Santuário, Capelinha das Aparições. Celebração da
Eucaristia. Em hora a determinar, início da viagem de regresso passando pela
Mealhada para jantar de despedida com o famoso “Leitão à Bairrada” e viagem
de regresso para Santiago de Bougado.
Fim de viagem
Preço por pessoa em quarto duplo:
Mínimo 42 participantes ………..…..€ 750,00
Mínimo 36 participantes ………..…..€ 765,00
Mínimo 31 participantes ………..…..€ 775,00
Mínimo 26 participantes ………..…..€ 795,00
Suplemento quarto individual……..€ 250,00
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
- Transporte em autopullman de turismo com ar condicionado. - Estada em hotéis turística superior, em quartos duplos com banho
privativo, com pequenos-almoços buffet. - Regime de pensão completa durante toda a viagem (desde o almoço do 1.º dia ao jantar
do último dia). - Visitas mencionadas no programa. – Elevador no Cristo-Rei em Almada. – Passeio de barco no Alqueva. - Taxas
hoteleiras, de turismo e IVA. - Seguro de viagens. – Bebidas. - Um saco ML.
SERVIÇOS EXCLUÍDOS:
- Testes COVID 19; bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas, entradas em Museus e Monumentos quando não
esteja explícito a visita do interior; extras de carácter pessoal (bar, lavandarias, telefonemas, etc.); bagageiros, gorjetas e o que não
esteja especificado no presente programa.
Nota: - Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa estão condicionadas à abertura e disponibilidade
podendo ser canceladas sem aviso prévio.
- Consulta das condições gerais e seguro de viagem, junto do organizador da viagem ou por e-mail para: geral@ml-viagens.pt
indicando a data da viagem e destino.
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