
08h00 – Saída de Lisboa (Pastelaria Suíça - Praça da Figueira) tolerância 

de 5 minutos 

11h00 – Vila Medieval 

A Vila de Avis desempenhou um papel de destaque na História de Portugal 

por ter sido sede de uma das mais importantes 

ordens militares e por ter dado nome à mais 

emblemática dinastia portuguesa.  

A 30 de Julho de 1211, D. Afonso II doou a D. 

Fernão Eanes, mestre de Évora, situada entre 

Santarém e Coruche e cuja localização 

estratégica viria a fazer dela uma importante 

peça no processo de expansão da fronteira cristã 

a sul. Aquando da doação, D. Afonso II, 

determinou que deveria ser construído um castelo no cimo de um outeiro e 

criada uma povoação e a igreja conventual, futura sede da Ordem Militar. 

Diz a lenda que quando os cavaleiros 

procuravam o local para construir a 

fortificação, avistaram duas águias pousadas 

sobre uma azinheira, o que foi interpretado 

como um bom augúrio, sendo nesse local que 

viria a nascer a vila de Avis, que em latim 

significa ave. A presença das águias na origem 

de Avis está patente nas armas da Vila, às 

quais se junta a cruz em campo de prata, com 

remates de flor-de-lis na forma da Ordem Militar de Calatrava. 

Das seis torres que integravam o castelo apenas três chegaram aos dias de 

hoje: a Torre da Rainha ou do Convento, a Torre de S. Roque e a Torre de 

Santo António. Do cimo destas torres ou da varanda do Jardim Passeio do 

Mestre é possível perder o olhar nos vastos campos que rodeiam Avis, até ao 

longínquo horizonte. 
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Visitaremos a Igreja do Convento de S. Bento de Avis, o Pelourinho de Avis, 

a Cisterna Camarária e os Espaços Museológicos Centro Interpretativo da 

Ordem de Avis, bem como o Museu do Campo e a Torre da Rainha. 

 

12h30 – Almoço na Casa da Moira 

Situada no centro histórico da vila de Avis, a Casa da Moira surge da 

remodelação de uma casa nobre alentejana do séc. XVII. Do alto da muralha 

medieval de Avis, a Casa deleita-nos com uma vista infinita do Alentejo que 

se estende até à serra de Portalegre. 

 

Sopa alentejana de tomate  

Feijoada à Casa da Moira 

Leite-creme e encharcada 

Vinhos branco e tinto, cerveja, 

água e refrigerantes 

Café ou chá 

 

15h30 – Passeio de Barco na Barragem 

do Maranhão 

A Barragem do Maranhão traz a água até às 

portas da vila e faz as delícias de quem ali 

procura relaxar em comunhão com a 

natureza. O lago da Barragem do Maranhão 

é lindo, vasto e muito tranquilo. Nas margens 

do lago encontra-se campos de cultura, florestas intensas, escarpas 

endiabradas… e paisagens animadas onde se cruzam águias, garças e corvos 

marinhos. 

 

17h00 – Passagem pelo miradouro com 

vista para a albufeira, de onde se pode 

admirar o lago artificial e toda a paisagem 

alentejana. 

 

20h00 – Chegada prevista a Lisboa (fica 

sujeita a alguns pequenos atrasos nas 

visitas guiadas e almoço). 

CONDIÇÕES 

Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma 

na secretaria da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o  

IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214. 

 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 

 

Custo por pessoa 

(inclui transporte, almoço, visitas guiadas, passeio de barco, despesas de organização e 

seguro – apólice n.º 202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 
SÓCIOS   € 65,00   NÃO SÓCIOS   € 70,00 


