
FÉRIAS NO 
PATRIMÓNIO
Uma experiência para a vida!

UM PROJECTO 



Nas Férias no Património levamos as crianças 
a descobrir outra forma de estar — a forma de estar rural alentejana, em concreto; a relacionarem-se com o património existente; a experimentarem tradições rurais; a conhecerem as actividades económicas (comércio, agricultura); a interagir com crianças no campo.

Tudo num ambiente saudável, seguro, divertido, pedagógico e personalizado.

Uma experiência 
para a Vida!



Castelos e aldeias • Um dia pastor • Vamos caiar! •

Peddy-papers • Pic nics alentejanos • Jogos de 

água • Atelier de tecelagem • Jogos de 

interpretação patrimonial • Visitas a montes 

agrícolas • Campeonato de jogos tradicionais •

Atelier de olaria • Bailaricos •  Atelier de 

gastronomia • Observação de estrelas • Passeios 

de barco • Contos tradicionais • Atelier de poesia  •

Atelier do silêncio

ATELIERS



As Férias no Património destinam-se a crianças entre os 6 

e os 12 anos de idade, sem discriminação de nacionalidades 

desde que entendam uma das quatro línguas seguintes: 

português, inglês, francês ou espanhol.

O custo por criança para um programa base de 6 noites / 7 dias é de 

350,00€ (IVA incluído) e comporta todas as refeições (pequeno-almoço, 

bucha a meio da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia), dormida em 

camarata, todas as despesas inerentes a todas as actividades 

mencionadas, deslocações no âmbito dos programas e seguro de 

acidentes pessoais.

A inscrição de irmãos beneficia de condições especiais.

As crianças devem trazer roupa pessoal, artigos de higiene e turco de 

banho. O Mundo Património fornece lençol de beliche, cobertor e 

almofada.
As Férias no Património têm uma lotação máxima de 13 e 24 crianças, 

conforme decorram em Alvito ou em Portel.

As inscrições são aceites por ordem de chegada.

As Férias no Património estão disponíveis em todas as pausas lectivas.

O Mundo Património disponibiliza transporte de Lisboa para o Alentejo 

para os pais que assim o desejarem por um valor dependente do número 

de crianças interessadas neste serviço.

CONDIÇÕES

Consulte-nos 
para mais 

informações.



“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

FÉRIAS NO PATRIMÓNIO
Centro de Interpretação da Natureza 

e do Montado, Portel



MANHÃ

ALMOÇO

TARDE

FIM DE 
TARDE

JANTAR

NOITE

1 Agosto

Partida 
de Lisboa 
– 
Chegada 
ao Alentejo

Almoço 
na Casa

Quem sou 
eu, quem 
és tu?

Gincana 
de jogos 
tradicionais

Jantar 
na Casa

Observação 
de Estrelas

2 Agosto

Caça ao 
tesouro em 
Portel

Pic-nic 
em Portel

Piscina

Visita ao 
Lagar de 
Azeite

Jantar
na Casa

Jogos de 
tabuleiro

3 Agosto

Passeio de 
barco no 
Alqueva 
(Alquevatours)

Pic-nic na 
Barragem

Praia-fluvial

Descanso, 
leitura ou 
só conversa 
solta

Jantar 
na Casa

Jogo do 
Património

4 Agosto

Yoga no 
Montado

Almoço 
na Casa

Piscina

E os bolos 
tradicionais 
do Alentejo, 
como se 
fazem?

Jantar 
na Casa

Cinema ao 
Ar livre

5 Agosto

Visita ao 
Centro 
Interpretativo 
da Bolota

Pic-nic 
em Portel

Piscina 

Atelier 
de Cante 
Alentejano

Jantar 
na Casa

Jogo do 
Montado

6 Agosto

Atelier de 
Buinho 

Pic-nic 
em Portel

Piscina

Oficina de 
decorações 
tradicionais 
em papel

Jantar 
na Casa

Arraial e 
Bailarico

7 Agosto

Vamos de 
abalada 
com muitas 
memórias e 
histórias 
para contar

Almoço 
na Casa

Partida- 
Portel –
Chegada 
a Lisboa

PROGRAMA 1 a 7 Agosto 2022



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.
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www.mundopatrimonio.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  
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O MELHOR DO 
ALENTEJO 

ESPERA POR TI!


