
Lazer e Tempos Livres/Sul VILA VIÇOSA 

Programa
Foi em 1461 que Vila Viçosa passou a fazer parte do 
Ducado de Bragança. Em 1502 iniciou-se a construção do 
Paço Ducal. Com o fim da monarquia em 1910 dá-se a 
decadência desta vila. Na década dos anos 30, com a 

12 e 13 de Maio (2 dias)

1 º Dia | Património da Casa de Bragança

extração e exploração dos mármores, que são uma das suas 
maiores riquezas, dá-se um novo impulso a esta vila, que é 
hoje conhecida a nível mundial e muito visitada por 
turistas.

1.  Dia | Património da Casa de Bragança

Lisboa | 08:30 (concentração em Sete Rios, junto ao Jardim Zoológico)
Vila Viçosa | 10:30
Paço Ducal | Armaria, Tesouro, Coleção de Carruagens, Coleção de Porcelana azul e branca da China
Almoço na Pousada
Castelo de Vila Viçosa | Caminho da Ronda, Praça de Armas, Museu de Arqueologia e Museu de Caça,
Igreja das Chagas (Panteão das Duquesas) * e Igreja dos Agostinhos (Panteão dos Duques) * ou Igreja 
d Sã B t l I j d N S h d C i ãde São Bartolomeu e Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Jantar típico: “Adega do Isaías”, Estremoz

* Igrejas fechadas ao público, aguarda-se resposta da Fundação da Casa de Bragança

2.º Dia | Juromenha

Fortaleza de Juromenha | Contexto histórico e marca de fronteira

.

|
Almoço no restaurante “A Maria”, Alandroal
Castelo do Alandroal
Igreja da Boa Nova, Fortaleza de Terena | O Deus Endovélico e o Culto Mariano

Regresso a Lisboa | 17:30

O Programa inclui:
Alojamento na Pousada D. João IV, Convento das Chagas. 

i d l j l lNoite de alojamento com pequeno-almoço e 1 almoço na 
pousada.
Produção e logística do circuito e visitas.
Autocarro e refeições indicadas. Guia-intérprete.
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 171.30; Suplemento Single: € 55.00.
Outros sócios auxiliares:

l ( ) l l

Custos

Ç

Quarto Duplo (x2) € 190.00; Suplemento Single: € 55.00.

Pagamento único a 24 de Abril.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 20,00, 

a título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo
Operador FugaPerfeita, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 09:00 de 26 de Março e até às 24:00 do dia 06 de Abril.

A 13 de Abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Diversos

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam
ocorrer com qualquer dos participantes durante esta viagem.

INSCRIÇÕES FECHADASVILA VIÇOSA 


