
08h30 – Saída de Lisboa (Antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5 minutos 
 
11h00 – Villa Romana de Pisões  
O sítio arqueológico situa-se na Herdade da Almagrassa, 
a cerca de 10 Km de Beja e foi descoberto em 1967 
durante trabalhos agrícolas. Ocupada no período 
romano entre os sécs. I a.C. e IV d.C., encontra-se 
parcialmente escavada, nomeadamente uma parte 
significativa da casa dos proprietários, apresentando 

mais de quarenta divisões centradas num peristilo, 
ricamente decoradas e onde se destacam os mosaicos. 
Indissociável do conjunto de estruturas da Villa é a 
barragem de Pisões, situada a cerca de 200m e cuja 
principal finalidade seria o abastecimento de água para 
alimentação dos seus tanques, piscina e termas, de 
dimensões apreciáveis.  

 
12h30 – Almoço no restaurante “Espelho de Água”   
Pão, azeitonas, torresmos do rissol, tábua de queijo/paio 
Creme de legumes 
Bacalhau espiritual guarnecido com salada mista 
Pernil de peru com batatinha assada 
Sobremesas variadas 

Vinhos branco e tinto, água, refrigerantes 
Café ou chá 
 
15h30 – Paço dos Henriques  
Igualmente conhecido como Paço Real da Vila ou Paço das 
Alcáçovas, é um monumento construído nos finais do séc. 
XIII, no local do antigo castelo, por ordem do rei D. Dinis, 
para servir como residência real.  
Ficou principalmente conhecido por ter sido o local de 
assinatura do Tratado de Alcáçovas, em 1479 ou também 
conhecido como Paz de Alcáçovas, foi um diploma assinado 

pelos representantes dos 
Reis Católicos, Isabel de 
Castela e Fernando de Aragão, por um lado, e o rei 
Afonso V de Portugal e seu filho João II pelo outro, 
colocando fim à guerra de sucessão de Castela. O 
tratado, assinado no Paço dos Henriques, na vila 
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portuguesa de Alcáçovas, a 04 de Setembro de 1479, foi ratificado pelo rei de Portugal 
em 08 de Setembro de 1479 e pelos Reis Católicos em 06 de Março de 1480, na cidade 
de Toledo, pelo que também ficou conhecido como Tratado das Alcáçovas-Toledo. No 
entanto, este acordo teve que ser revogado devido aos inúmeros incumprimentos por 
parte de Espanha. Foi por isso que a 07 de Junho de 1494 se assinou um novo tratado, 
em Tordesilhas.  
 
16h00 – Capela Nossa Senhora da Conceição 
Construída nos sécs. XVII e XVIII, apresenta a 
particularidade de ostentar a fachada e o altar 
decorados com conchas. As conchas, que dão o nome 
à capela, adornam também o jardim adjacente, onde é 
possível entrar através de uma torre com o interior 
coberto de conchas e cacos de porcelana antiga. Uma 
das paredes da capela, no espaço do jardim, encontra-se completamente revestida com 
um invulgar painel de desenhos coloridos feitos com conchas.   

 
16h30 – Jardim das Conchinhas  
Este último, igualmente conhecido como Horto do Paço dos 
Henriques, está separado do edifício pela Rua do Paço. Tem 
uma planta de forma rectangular ocupando uma área com 
cerca de 950 m e é composto pela zona ajardinada com um 
oratório, várias infraestruturas hidráulicas e de lazer, 
incluindo um poço, uma nora, um tanque, um aqueduto, 

uma fonte e um conjunto de “janelas conversadeiras”. Realça-se igualmente o pavimento, 
no estilo granadino e a decoração em embrechados nas paredes e muros.  
 
17h00 – Igreja Matriz do Salvador de Alcáçovas, Adro e Cruzeiro 
É uma igreja do séc. XVI (1530-1535) e tem a sua 
origem na capela do antigo castelo que data de 1308. 
Primeiro edifício do estilo templo-salão é um excelente 
exemplar da convivência entre o Renascentista e 
o Barroco. Nesta igreja podemos visitar o Panteão dos 
Henriques e apreciar um conjunto de quatro leões de 
madeira da Índia oferecidos por Vasco da Gama ao 
Senhor de Alcáçovas. Tem quatro capelas laterais, 
um baptistério, uma grandiosa capela-mor e um conjunto de brasões dos benfeitores no 
tecto. De salientar as armas reais de D. Manuel I e as armas da Santa Sé e no corredor 
central da igreja os túmulos dos vários Senhores de Alcáçovas. 
 
19h30 – 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, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 

202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 
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