
Mais Antiga
Fronteira
Alentejo
Na Companhia dos
Cavaleiros de Santiago

NA COMPANHIA DOS CAVALEIROS DE SANTIAGO
Portugal tem a mais antiga fronteira do mundo, através do Tratado de Alcanizes, de 1297, 
que, grosso modo, continua em vigor. Linha demarcadora, que encerrou dentro de si um 
povo com uma só língua disperso por um território diversificado. A sua estabilidade muito 
contribuiu para que Portugal fosse o primeiro estado europeu onde se manifestaram 
sentimentos claros de nacionalidade. A Tryvel, o CNC e o CHAM vão à procura dos sinais 
dessa fronteira centenária. No século XII, o curso do rio Tejo marcava o limite meridional 
consolidado do reino de Portugal. As conquistas levadas a cabo por D. Afonso 
Henriques no Alentejo entre a conquista de Lisboa (1147) e o desastre de Badajoz 
(1169) foram quase todas perdidas no contra-ataque almóada de 1190 e só um quarto 
de século mais tarde os portugueses lograram avançar definitivamente para sul. A 
conquista de Alcácer do Sal, em 1214, foi o primeiro passo, mas seria no segundo 
quartel do século XIII que a reconquista se consumou. Se a consolidação da linha 
acima do Tejo teve o contributo decisivo dos cavaleiros da Ordem do Templo, na 
cavalgada além Tejo sobressaíram os membros da Ordem de Santiago, sediados 
em Palmela e que ganharam para a coroa e para si uma parte significativa dos 
castelos alentejanos.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

15 A 18 FEVEREIRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

870€

195€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista João 
Paulo Oliveira e Costa;
• Acompanhamento por responsável Tryvel;
3 noites de alojamento nos hoteis 
mencionados ou similares;
• Refeições com bebidas incluídas conforme 
o programa;
• Todos os transportes conforme o programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

PORTUGAL E ESPANHA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

O nosso mais recente projeto de viagens 
com História, Património e Memória, 
resultante da parceria entre o prestígio 
do CNC - Centro Nacional de Cultura, o 
conhecimento científico do CHAM - Centro 
de Humanidades da Universidade Nova, e a 
excelência da TRYVEL - Groups & Incentives.

1ºDIA - LISBOA / ALCÁCER DO SAL / BEJA
13h30 – Encontro dos viajantes à partida de Lisboa 
em Sete Rios (defronte da entrada principal do Jardim 
Zoológico).
14h00 – Partida de autocarro para a Alcácer do Sal. 
Visita a Alcácer do Sal, incluindo a igreja matriz, a cripta 
arqueológica do castelo e as ruínas do fórum romano.
Continuação da viagem para Beja. Check-in na Pousada 
Convento de Beja 4**** ou similar. Jantar na pousada. 
Alojamento.

2ºDIA - BEJA / MÉRTOLA / BEJA
De manhã, breve visita pelo centro histórico de Beja 
incluindo o castelo. Partida para a visita a Mértola, 
incluindo o castelo, o batistério, a antiga mesquita e o 
museu municipal. Almoço no Restaurante o Brasileiro. 
Regresso a Beja. Jantar no Restaurante Dom Dinis. 
Alojamento.

3ºDIA - BEJA / SERPA / AROCHE / ARACENA
Partida rumo a Serpa com visita ao castelo. Continuação 
da viagem para Aracena, com paragem em Aroche 
para conhecer o seu castelo. Almoço em Aracena no 
Restaurante Jesus Carrion. De tarde, visita ao castelo. 
Check-in no hotel Convento de Aracena 4**** ou similar. 
Jantar no hotel. Alojamento.

4ºDIA - ARACENA / NOUDAR / BARRANCOS / MOURA 
/ LISBOA
Partida em direção a Barrancos com visita ao Castelo 
de Noudar. Almoço no Restaurante A Esquina, em 
Barrancos.  Em Moura visita à Igreja de São João 
Baptista. Regresso a Lisboa.

FIM DA VIAGEM


