
Rota Fotográfica Terras do Cante Alentejano 
 3 dias/2 noites 

 1º dia - Encontro em Portel às 14,30h: visita a pé à vila e ao castelo, 
visita a produtor de mel e ao Centro da Bolota. Visita à marina da Amieira 
e à aldeia da Amieira.           

Jantar em Amieira com cante alentejano. Dormida no alojamento local 
Matriz Guest House em Portel.  

2º dia – Partida às 9,30h para a Vidigueira; passeio a pé e visita a loja da 
Cooperativa Agrícola, a uma adega e uma panificadora tradicional.        

Almoço em Cuba com cante alentejano. Passeio por Cuba, pelas casas senhoriais e visita a sede do grupo 
de cante “Os Ceifeiros de Cuba” (encontro com os cantadores). Partida para Mourão; visita ao 
castelo.                

Jantar em Mourão na Adega Velha com cante alentejano. Dormida no 
alojamento local Matriz Guest House em Portel. 

3º dia – Partida às 9,30h para Serpa; passeio fotográfico pelo centro 
histórico da cidade. Visita à Casa do Cante Alentejano. Encontro com 
cantadores do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de 
Serpa.               

Almoço em Serpa com cante alentejano. Partida para Moura.  

Passeio fotográfico em Moura, as ruas e os monumentos, a mouraria e o castelo. Fim do Programa. 

O Cante Alentejano é classificado Património Cultural Imaterial pela UNESCO 

Photographic Route Terras do Cante Alentejano 

 3 days / 2 nights 

 1st day - Meeting in Portel at 14.30: visit on foot to the village and the castle, visit to the honey producer and the Bolota 
Center. Visit to Amieira marina and Amieira village. 

Dinner in Amieira with Alentejo sing. Overnight at Matriz Guest House in Portel. 

2nd day - Departure at 9.30 am to Vidigueira; walk and visit the Cooperativa Agrícola store, a winery and a traditional 
bakery. 

Lunch in Cuba with Alentejo sing. Walk through Cuba, the manor houses and visit the headquarters of the singing group 
“Os Ceifeiros de Cuba” (meeting with the singers). Departure to Mourão; visit to the castle. 

Dinner in Mourão at Adega Velha with Alentejo sing. Overnight at Matriz Guest House in Portel. 

3rd day - Departure at 9.30 am to Serpa; photographic tour of the historic city center. Visit to Casa do Cante Alentejano. 
Meeting with singers from the Coral and Ethnographic Group of Casa do Povo de Serpa. 

Lunch in Serpa with Alentejo sing. Departure to Moura. 

Photo tour in Moura, the streets and monuments, the Moorish and the castle. End of Program. 

Traditional Alentejo choral singing is classified as Intangible Cultural Heritage by UNESCO 

Os programas de passeios fotográficos pelo Alentejo, são destinados a todos os que gostam de fotografia e bens 
culturais, independentemente do seu estado de domínio da técnica e da arte fotográfica. 

Vamos ver os melhores locais e quem precisar aprender um pouco mais sobre arte fotográfica, receberá apoio técnico 
do fotografo guia, em matérias como composição, exposição à luz, funcionamento da máquina fotográfica, entre outros. 

The photographic tours programs in the Alentejo, are aimed at all who like photography and cultural goods, regardless of 
their state of mastery of photographic technique and art. 

We will see the best places and whoever needs to learn a little more about photographic art, will receive technical support 
from the guide photographer, in matters such as composition, exposure to light, operation of the camera, among others. 


