
Rota Fotográfica Terras do Pão e do Vinho 
(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. 
Partida para a Vidigueira. Visita à vila e a loja da 
Adega Cooperativa. Visita a vinhas, a uma 
adega e a uma panificadora tradicional.           

 Jantar em Vidigueira (livre).  Dormida no 
alojamento local Matriz Guest House em Portel.  

2º dia – Partida às 9,30h para Vila de Frades. Passeio a pé e visita a adega. 
Passeio pelos campos e pelas ruínas romanas de S. Cucufate.        

Almoço em Vila de Frades (livre).  

Partida para Alvito. Passeio a pé pela vila. Visita ao castelo pousada e a ermida 
da rota do fresco. Visita a grutas do séc. XIII. Passagem com paragem por Vila 
Alva e Vila Ruiva.               

Jantar em Portel e dormida no AL Matriz Guest House em Portel.  

3º dia – Partida às 9,30h para Vila Nova da Baronia. Passeio a pé. Partida para 
Alcáçovas. Passeio a pé pela vila. Visita ao Paço dos Henriques e ao Jardim das 
Conchas. Visita a oficina de chocalhos.                

Almoço em Viana do Alentejo (livre). Passeio a pé e visita ao castelo e igreja 
manuelina; visita a queijaria tradicional e a olaria tradicional; visita ao santuário de Nª Sª de Aires. 
Fim do programa. 

1st day - Meeting in Portel at 14.30: visit on foot to the village and castle, visit to a honey producer. Departure 
to Vidigueira. Visit to the village and the Adega Cooperativa store. Visit to vineyards, a winery and a traditional 
bakery. 

Dinner in Vidigueira (free). Overnight at Matriz Guest House in Portel. 

2nd day - Departure at 9.30 am to Vila de Frades. Walk and visit the winery. Stroll through the fields and the 
Roman ruins of S. Cucufate. 

Lunch in Vila de Frades (free).  

Departure to Alvito. Walking tour of the village. Visit to the castle inn and the chapel of the fresco route. Visit 
to caves of the century XIII. Passage stopping at Vila Alva and Vila Ruiva. 

Dinner in Portel and overnight at AL Matriz Guest House in Portel. 

3rd day - Departure at 9.30 am to Vila Nova da Baronia. Walking tour. Departure to Alcáçovas. Walking tour 
of the village. Visit to Paço dos Henriques and Jardim das Conchas. Visit the rattle workshop. 

Lunch in Viana do Alentejo (free). Walking tour and visit to the Manueline castle and church; visit to traditional 
cheesemaking and traditional pottery; visit to the sanctuary of Nª Sª de Aires. End of program 

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. 


