
VIAGENS 

DE FINALISTAS

Uma experiência para a vida!

UM PROJECTO https://www.spir
a.pt/pt/



  
 E é um motivo de alegria e orgulho para os mais jovens 

e também para todos aqueles que acompanharam o seu 

crescimento físico, emocional e cognitivo.

Nada melhor do que uma Viagem de Finalistas com os professores 

e toda a turma, num ambiente único, pedagógico e muito 

divertido para uma excelente comemoração!

Na Viagem de Finalistas Mundo Património os alunos vão 

descobrir “como se está” num ambiente rural 

e marcadamente alentejano: é a oportunidade para se 

relacionarem com o património existente de forma totalmente 

inesperada... experimentarem as tradições rurais, desde os 

animais cá do sítio, ao recentíssimo maior lago artificial da 

Europa!!!!...; divertirem-se com os jogos tradicionais do tempo 

dos avós...; passearem muito, ao ar livre, no meio do 

montado, com pic-nics ao sol, sem pressas, num ambiente 

lindo de total tranquilidade...

A finalização de qualquer ciclo 

tem de ser sempre comemorada!



OBJECTIVO
Todas as actividades Viagem de Finalistas Mundo Património assentam no pressuposto de que existe uma disposição e necessidade por parte das crianças e jovens em experimentar coisas novas e diferentes.Propomos assim uma aproximação das criançase jovens ao património do seu país em ambiente escolar e num momento particularmente 

comemorativo das suas vidas: acreditamos que
o património é fonte inesgotável de conhecimento, magia, histórias secretas e muita emoção!
Todos os ingredientes fundamentais para uma 
Viagem de Finalistas divertida, única e, para mais, pedagógica!



CONDIÇÕES
A Viagem de Finalistas Mundo Património 

destina-se aos alunos finalistas do 1º ciclo, 

2º ciclo e 3º ciclo, acompanhados pelos seus 

professores.

Para um máximo de 26 participantes, oferecemos  

programas de 2, 3, 4 e 5 dias, com actividades únicas 

de manhã e à noite e sempre com muita surpresa 

pelo meio. 

O custo por participante comporta todas as 

refeições (pequeno almoço, bucha da manhã, 

almoço, lanche e jantar), dormida em camarata, 

todas as despesas inerentes a todas as actividades, 

deslocações no âmbito do programa concreto da 

Viagem de Finalistas Mundo Património e seguro de 

acidentes pessoais. 

Os participantes devem trazer a sua roupa pessoal, 

artigos de higiene pessoal, turco de banho e boa 

disposição!

O Mundo Património fornece lençol de beliche, 

almofada e toda a atenção e dedicação do mundo!

Consulte-nos para 

mais informações. 

Desenhamos 

programas à medida.



Minímo: 15 participantes | Máximo: 26 participantes 
PVP: 95,00€ / participante
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DIA 1 DIA 2

Jantar na casa

Almoço na casa

PROGRAMA DE  

2 DIAS, 1 NOITE

Despedimo-nos dos pais 
e seguimos caminho! O Montado Alentejano

Chegámos! Conhecer a 
casa, os quartos, 

arrumar as malas...

Sabes como se faz o 
mel?!

Jogos de água

Partimos...

Jogo do Património

Bailarico



Minímo: 15 participantes | Máximo: 26 participantes 
PVP: 145,00€ / participante
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DIA 1 DIA 2

Jantar na casa Jantar na casa

Almoço na casa

PROGRAMA DE  

3 DIAS, 2 NOITES

Despedimo-nos dos pais 
e seguimos caminho!

O Montado Alentejano

Chegámos! Conhecer a 
casa, os quartos, 

arrumar as malas...

Sabes como se faz o 
mel?!

Jogos de água

DIA 3

Pic-nic em Portel

À descoberta 
do Castelo de Portel

Visita ao Centro 
Interpretativo A Bolota

Partimos...

Bailarico

Jogo do Património

Observação de Estrelas



Minímo: 15 participantes | Máximo: 26 participantes 
PVP: 195,00€ / participante
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DIA 1 DIA 2

Jantar na casa Jantar na casa

Almoço na casa

PROGRAMA DE  

4 DIAS, 3 NOITES

Despedimo-nos dos pais 
e seguimos caminho!

O Montado Alentejano

Chegámos! Conhecer a 
casa, os quartos, 

arrumar as malas...

Sabes como se faz o 
mel?!

Jogos de água

DIA 3

Pic-nic em Portel

À descoberta 
do Castelo de Portel

Visita ao Centro 
Interpretativo A Bolota

Piscina

DIA 4

Almoço na casa

Passeio de barco 
no Alqueva

Visita à Aldeia da Luz

Partimos...

Bailarico

Jantar na casa

Noite de Cante!

Jogo do Património

Observação de Estrelas



Minímo: 15 participantes | Máximo: 26 participantes 
PVP: 245,00€ / participante
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DIA 1 DIA 2

Jantar na casa Jantar na casa

Almoço na casa

PROGRAMA DE  

5 DIAS, 4 NOITES

Despedimo-nos dos pais 
e seguimos caminho! O Montado Alentejano

Chegámos! Conhecer a 
casa, os quartos, 

arrumar as malas...

Sabes como se faz o 
mel?!

Jogos de água

DIA 3

Pic-nic em Portel

À descoberta 
do Castelo de Portel

Visita ao Centro 
Interpretativo A Bolota

Piscina

DIA 4

Almoço na casa

Passeio de barco 
no Alqueva

Visita à Aldeia da Luz

Descanso, leitura ou só 
conversa solta

DIA 4

Almoço na casa

Sabores Alentejanos: 
Atelier de Gastronomia

Partimos...

Observação de Estrelas

Jantar na casa

Noite de Cante!

Petiscos no Jardim

Bailarico

Quem sou eu, 
quem és tu?

Jogo do Património



“O Património Natural do Alentejo”

Num alto de um monte da Serra de Portel, rodeado pela Natureza a perder de vista, o Centro de 

Interpretação da Natureza e do Montado dá a conhecer a necessidade de perservação do 

património natural do Alentejo: composto por 2 camaratas, 2 quartos individuais, 2 WC e 2 salas 

comuns tem, ainda, na envolvente, a reconvertida Igreja de S. Pedro, utilizada agora como ”sala 

polivalente”.

Lotação mínima: 10 participantes  | Lotação máxima: 26 participantes

ALOJAMENTO
Centro de Interpretação da Natureza 

e do Montado, Portel



QUEM SOMOS
O Mundo Património é a área de Educação Patrimonial da Spira – revitalização 

patrimonial e dedica-se a aproximar as crianças e os jovens do Património 

Cultural do nosso país. O Mundo Património beneficia de toda a experiência da 

Spira na transformação da relação das pessoas com o património cultural. 

Para os mais novos, o Mundo Património concebeu 3 dinâmicas: �����������

���������� para festejar o conhecimento! �������������������� para 

divertirmo-nos aprendendo; e as as ���������������������para trazer os mais 

novos ao contacto com a cultura do nosso país.

O Mundo Património é ainda parceiro do Plano Nacional das Artes, com 

programas de formação, de disponibilização de recursos didáticos e ocupação 

de tempos livres no campo da Cultura, do Património e das Artes.

A Spira, sediada em Vila Nova da Baronia, concelho de Alvito,  disponibiliza 

todas as informações respeitantes aos seus serviços, actividades, equipa e 

contactos no seu site: www.spira.pt . A Spira é uma empresa com alvará para 

operar na área da Animação Turística possuindo o RNAAT nº61/2009 emitido 

pelo Turismo de Portugal, e Licença para Campo de Férias 37/DRAlentejo do 

IPDJ.

UM PROJECTO https://www.spira.pt/pt/

https://www.spira.pt/pt/

https://www.spira.pt/pt/

https://www.spira.pt/pt/

mundopatrimonio.com



Esperamos 

por ti! VIAGENS 

DE FINALISTAS

Uma experiência para a vida!

UM PROJECTO 

    

www.mundopa
trimonio.com

mundopatrimonio@spira.pt

Tel: (+351) 284 475 413

Tlm: (+351) 915 329 008

Rua 5 de Outubro, 20

7929-368 Vila Nova da Baronia  

mundopatrimonio
mundopatrimoniopt

https://www.m
undopatrimonio.com/

mundopatrimonio@spira.p
t

https://www.facebook.com/mundopatrimoniopt

https://www.instagram.com/mundopatrimonio/

https://www.m
undopatrimonio.com/

mundopatrimonio@spira.p
t

https://www.facebook.com/mundopatrimoniopt

https://www.instagram.com/mundopatrimonio/



O MELHOR DO 
ALENTEJO 

ESPERA POR TI!


