“ ( … ) Quem vai ao mar, prepara-se em terra – diz o ditado. Aplicando a fórmula ao Alentejo,
teremos de nos preparar para entrar dentro dele. Será preciso quebrar primeiro a nossa luneta de
horizontes pequenos, e alargar; depois, o compasso com que habitualmente medimos o tamanho do
que nos circunda. Agora as distâncias são indetermináveis, e as estrelas no alto, brilham com fulgor
tropical. Teremos, portanto, de mudar de ritmo e de visor: ( … ) – MIGUEL TORGA

28 Novembro – Sábado
LEÇA da PALMEIRA (OSCARTUR – 07h15) ; PORTO (Boavista – Café Convívio – 07h30) ;
SANTIAGO DO CACÉM (Castelo Mourisco reconstruído em 1157 pelos Templários. Praça
principal com elegantes mansões do séc. XVIII); PORTO COVO (pitoresca aldeia com um velho
forte e uma praia abrigada); VILA NOVA DE MIL FONTES (o ponto onde o rio Mira se junta ao
mar é um dos locais mais encantadores da costa portuguesa) ; ZAMBUJEIRA DO MAR (uma
estreita faixa de terras abrigadas separa as planícies alentejanas do Atlântico. É aqui que fica a
solitária Zambujeira do Mar, com a brancura da praia posta em destaque pelas falésias de
basalto negro) ; ALJEZUR (e as vistas sobre a serra de Monchique. A Igreja Matriz, muito
reconstruída depois do terramoto de 1755, tem um belo retábulo neo-clássico de 1809) e
CARVOEIRO. Jantar e alojamento no Vale d’El Rei Resort & Villas 4* Carvoeiro ou similar.

29 Novembro – Domingo
CARVOEIRO e as falésias calcárias; LAGOS (Conquistada aos Árabes no séc. VIII) e a Praia Dona
Ana ; PORTIMÃO e a Praia da Rocha. ALCÁCER DO SAL (almoço). Regresso ao Porto. Chegadas
previstas ao PORTO – 19h45 e LEÇA DA PALMEIRA – 20h00.
INCLUINDO – Viagem autopullman-luxo. Hotel Vale d’ El Rei Resort & Villas 4* Carvoeiro ou similar.
Regime de PENSÃO COMPLETA (2 almoços + 1 jantar). Guia acompanhante.
EXCLUINDO – Bebidas e extras particulares. Supl. Quarto Individual – EUR = 30,00

28 e 29 de Novembro de 2020

€ 220,00

