




Celebrações Religiosas



Foto: odigital.pt
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3 abril

15 abril

Procissão dos Passos do Senhor
(Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu, Nossa 
Senhora da Conceição e Confraria da Santíssima Trindade) 
O Povo de Deus percorre as ruas de Vila Viçosa, onde se encontram os Passos de Cristo, contemplando em cada um 
os mistérios do caminho de Jesus até ao calvário. Como grande sinal, percorre este caminho a imagem do Senhor dos 
Passos. A Procissão começa às 21h, na Igreja de S. António.

Dia do Silêncio
(Seminário de S. José)
Dia do Silêncio, também chamado Dia do Senhor ou 
Sábado de Aleluia, é o dia a seguir à Sexta-Feira Santa e 
que antecede a Páscoa.
Este dia, que é o segundo do Tríduo Pascal, celebra o 
repouso de Jesus Cristo no túmulo após o martírio e a 
crucificação. Este é, assim, um dia de silêncio e de 
meditação, em que se contempla o mundo sem Cristo e 
sem a esperança da ressurreição.



Foto: Rádio Campanário
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15 abril

10 abril

Procissão dos Ramos

O Povo de Deus aclama Jesus com os seus ramos, na sua subida humilde e triunfal para a Cidade Santa.
A celebração começa às 11h, na Igreja da Misericórdia, com a benção dos ramos, seguindo-se a Eucaristia na igreja de 
S. Bartolomeu.

Sexta-feira Santa
(Régia Confraria de Nª Sra. da Conceição
e Confraria da Santíssima Trindade)

Acontecendo no centro do Tríduo Pascal, em Sexta-
Feira Santa, pelas 15h adoramos Jesus que morreu na 
Cruz. À noite podemos ver o descimento de Jesus da 
Cruz, e num clima de silêncio e de Fé, celebramos a 
deposição do seu corpo no sepulcro, com a certeza da 
sua ressurreição. A cerimónia começa às 21h, na Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição.

(Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu, Nossa 
Senhora da Conceição e Confraria da Santíssima Trindade) 



Foto: odigital.pt6

16 abril

31 maio

Vigília Pascal

Eis-nos chegados à grande noite dos cristãos, em que 
se celebra a ressurreição de Jesus, numa Vigília longa 
e cheia de simbolismo. É a partir daqui que o domingo 
passa a ser o dia dos cristãos. A Vigília começa às 

21h30m e realiza-se na Igreja de S. João Evangelista (S. 
Bartolomeu). Mas todo este sábado é vivido em silêncio 
e estão presentes vários momentos de encontro de 
oração em S. Bartolomeu: 9h, 13h e 17h.

Procissão das Velas
(Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de São Bartolomeu, 
Nossa Senhora da Conceição)

Para encerrar o mês de Maio, dedicado a Nossa 
Senhora de Fátima, realiza-se a procissão das velas no 
dia 31. Cada pessoa leva a sua vela acesa, afirmando 
que Maria trouxe a luz à humanidade, que é Jesus.

(Régia Confraria de Nª Sra. da Conceição e Confraria da Santíssima Trindade)
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14 maio

28 maio

14 abril

Celebração dos 40 anos da visita de João Paulo II a Vila Viçosa

A terra Calipolense, que encerra em si, na Religião, na Arte e na História, marcas indeléveis da História de Portugal e 
da Humanidade, recebeu na manhã do dia solarengo de 14 de maio de 1982,  um dos seus mais ilustres visitantes: o 
Papa João Paulo II. Durante a sua primeira visita apostólica a Portugal, e sob o manto protetor da Virgem Maria, Nossa 
Senhora da Conceição, o Papa que veio de longe, fez-se próximo da gente da terra e da lavoura. O Santuário da 
Padroeira de Portugal adquiriu uma abertura e uma dimensão expressiva e irradiante de sentimentos, que transcende 
o contexto nacional e fala uma linguagem universal. Por isso, não poderíamos deixar de celebrar os 40 anos que 
passaram desde a visita do grande peregrino da Virgem, que foi o sumo pontífice João Paulo II e fá-lo-emos no 
Santuário de Nossa Senhora da Conceição, com imagens e com música, durante a Eucaristia da manhã e também 
num concerto agendado para as 16 horas. 

Peregrinação diocesana das 
Famílias a Vila Viçosa
(Arquidiocese de Évora) Missa da Ceia do Senhor

(Confraria da Santíssima Trindade) Desde sempre que o Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Viçosa, é o recanto mais nobre da casa 
das famílias de Vila Viçosa e de toda a Arquidiocese de 
Évora. A terra de Maria, mãe e inspiradora do amor maior 
e rainha pela nossa Fé. No dia 28 de maio, sábado do 
mês de Maria, celebraremos a missa festiva, pelas 11h, 
consagrando as famílias e celebrando as bodas de prata 
e ouro dos casais que aqui acorrerem para renovar os 
seus votos matrimoniais.

É o acontecimento fundante da Eucaristia: Jesus lava os 
pés aos discípulos e pede-lhes que repitam este gesto 
pelos tempos fora, como sinal de serviço. 
As comunidades cristãs reúnem-se às 21h na Igreja de S. 
Bartolomeu, para celebrar a Eucaristia dentro da qual se 
repetem os gestos e as palavras de Jesus com o lava pés.

(Régia Confraria de Nª Sra. da Conceição e Confraria da Santíssima Trindade)
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Via Sacra Pública
12 abril

Acontecendo na terça-feira da “semana maior”, 
ou seja, da Semana Santa, o Povo de Deus é 
convidado a refletir, meditar, rezar e percorrer com 
detalhes as 14 estações da Via Sacra, centrando-
se em Jesus traído, maltratado e condenado à 
morte na cruz no Golgota. O início da Via Sacra 
é às 21h, junto ao Passo do Mercado Municipal.

“(...) o  Povo de Deus é 
convidado a refletir, meditar, 
rezar e percorrer com 
detalhes as 14 estações 
da Via Sacra (...)”



Exposições
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30 abr a 4 ago

10 junho

Exposição Fotográfica 20 anos Associação Bencatel Jovem
(Associação Bencatel Jovem)
Promovida pela Associação Bencatel Jovem, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa e da Junta 
de Freguesia de Bencatel, a Exposição de Fotografia, de caráter temporário, tem como ponto de partida o 
registo dos 20 anos da Associação Bencatel Jovem e pretende oferecer uma ampla introdução à história e aos 
momentos marcantes da referida Associação, constituindo-se como a sua apresentação abrangente ao longo 
de duas décadas. A mostra, que está patente ao público na Casa da Cultura de Bencatel, entre os dias 30 de 
abril e 4 de agosto, é organizada com base na seleção de fotografias emblemáticas que procuram reconstituir 
o ambiente artístico, cultural e social relacionado com a sua atividade, que preenche um programa cultural 
variado e ambicioso.

Exposição de Pintura a 
óleo da artista Soledad Aza
(Galeria Aqui d’Arte do Centro de 
Estudos de Cultura, História, Artes e 
Patrimónios - CECHAP)  

No dia 10 de junho de 2022, no âmbito da organização 
da primeira atividade conjunta entre o Centro de Estudos 
CECHAP e o Museo Etnográfico Extremeño González 
Santana, de Olivença, tem lugar a inauguração da 
exposição na área da pintura a óleo sobre mármore, 
a partir de trabalhos da artista espanhola Soledad 
Aza. Trata-se de uma artista que realizou numerosas 
exposições individuais e coletivas, na área do 
desenvolvimento técnico e material da pintura.  



Gastronomia







Comemorações



5 junho

9 junho

junho

Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Dia dos Arquivos
(CECHAP)

Santos Populares
(Associação Bencatel 
Jovem)

Foto: eletricosobreotejo/Instagram

(Associação Bencatel 
Jovem)
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1 maio

15 maio7 abril

Comemorações do Dia da Mãe

O Dia da Mãe é uma importante data comemorativa que se celebra oficialmente no primeiro domingo do mês de maio, 
com vocação de uma homenagem a todas as mães, servindo para reforçar e demonstrar o amor e o afeto geracional e 
universal que todos sentimos pelas mães. Assim, no dia 1 de maio, o Município de Vila Viçosa  e a Associação Bencatel 
Jovem  celebram no nosso município esta data tão especial, para a qual será elaborado e apresentado, atempadamente, um 
programa específico que assinala as comemorações e representa uma oportunidade para reunir sinergias e alargar a escala 
da efeméride, sempre em diálogo com os  laços maternais. 

(Motor Social CLDS4G 
e Município de Vila Viçosa)

Dia Internacional da Saúde
(Município de Vila Viçosa e Unidade 
de Cuidados Continuados)

O Motor Social, em parceria com o Município de Vila 
Viçosa, irá desenvolver no dia 15 de maio de 2022, uma 
caminhada em família. A iniciativa tem como  objetivos 
reforçar os laços familiares e sensibilizar para a prática 
de um estilo de vida ativa. Podem participar na atividade 
famílias residentes no concelho de Vila Viçosa. Todos os 
participantes terão seguro de acidentes pessoais e uma 
T-shirt, oferta da Câmara Municipal de Vila Viçosa. As 
inscrições podem ser realizadas na Sede do Motor Social, 
Rua Gomes Jardim, 13 em Vila Viçosa, ou através dos 
telefones 268 094 856 / 913 572 842.

Assinala-se no dia 7 de abril de 2022 o Dia Mundial da 
Saúde, que constitui uma oportunidade para focalizar a nossa 
atenção em aspetos específicos da saúde. Imbuídos deste 
espírito, o Município de Vila Viçosa e a Unidade de Cuidados 
Continuados na Comunidade de Vila Viçosa, organizam, 
nesse dia, a Ação de Sensibilização sobre a Saúde na Mulher 
com o propósito de promover o debate junto da população 
na definição de políticas de saúde que dizem diretamente 
respeito à Mulher. O evento tem lugar no Auditório da Escola 
Secundária Públia Hortênsia de Castro de Vila Viçosa e 
decorre entre as 15h e as 16h, com entrada livre.

(Município de Vila Viçosa e Associação Bencatel Jovem)

Celebração do Dia 
Internacional da Família
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1 junho14 a 17 abril

25 abril

Concerto Comemorativo do 25 de abril - Luís Trigacheiro
(Município de Vila Viçosa)

Dia da Criança 
(Município de Vila Viçosa)

Páscoa
(Município de Vila Viçosa)

O Dia Mundial da Criança, em Portugal, é celebrado a 1 de 
junho e coloca as crianças no foco privilegiado e especial 
das nossas atenções. No ano de 2022, para assinalar e 
reafirmar esta importante efeméride, a Câmara Municipal 
de Vila Viçosa promove um programa específico que conta 
com distintas atividades sociais e educativas em várias 
áreas, especialmente, dedicado às crianças do município.  
Enfim, um projeto que permite juntar centenas de crianças 
e desfrutar de um dia especial e diferente, animado com 
momentos de lazer e de muita alegria.

O Município de Vila Viçosa irá realizar diversas atividades 
comemorativas para assinalar esta data especial. As 
atividades irão decorrer entre os dias 14 e 17 de abril.

No âmbito das comemorações do 25 de abril, Luís Trigacheiro, jovem e consagrado artista alentejano, com uma criação 
musical dedicada à música tradicional portuguesa, subirá ao palco para realizar um concerto em Vila Viçosa. O evento, 
terá lugar no dia 25 de abril de 2022, na Praça da República, com início às 17h. 
Trata-se de um espetáculo musical promovido pela Câmara Municipal de Vila Viçosa que permitirá ao artista, que 
venceu o “The Voice Portugal”, apresentar alguns dos principais títulos originais do seu repertório, já plenamente 
consagrados no panorama da música portuguesa e conhecidos do grande público.
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Eventos



1 a 3 abril

Feira da Laranja - Pardais
Freguesia de Pardais
Pardais, uma das mais belas freguesias rurais do nosso 
concelho, fez nascer pela primeira vez em 2018 a Feira 
da Laranja, seguindo-se a II Edição em 2019. A criação 
deste evento trouxe à freguesia centenas de pessoas que 
se deliciaram com este fruto de sabor inconfundível. A III 
Edição terá lugar a 1, 2 e 3 de abril de 2022 e contará com 
um leque de atividades económicas e culturais bastante 
diversificadas. Este evento pretende dinamizar, dar a 
conhecer e a saborear aquela que é considerada, por 
muitos, a “Melhor Laranja do Mundo”.
Na freguesia de Pardais existem dezenas de pomares 
com saborosas laranjas, ricas em vitamina C, fibra e fonte 
de ácido fólico. Os nossos produtores cuidam dos seus 
pomares de forma a garantir uma produção de qualidade, 
que poderá ser comprovada com degustação, nesta III 
Edição da Feira da Laranja. O segredo é uma combinação 
de elementos: o cuidado tido pelos nossos excelentes 
produtores e as características únicas do solo e do clima, 
que permitem um resultado final de sabores únicos e 

inesquecíveis em volta da mesa, onde a laranja é rainha.  
São inúmeras as variedades de laranjas, tão apreciadas 
inteiras, logo pela manhã ou espremidas em sumo, ou até 
mesmo para acompanhar tradicionais pratos alentejanos, 
como por exemplo Migas à Alentejana. Os mais gulosos 
podem saborear-se com compotas, bolos ou doces, 
onde a laranja é o principal ingrediente. A salvaguarda 
deste Património Natural, Paisagístico e Económico é 
fundamental, assim, a Junta de Freguesia conta com o 
conhecimento de investigadores do Centro de Estudos de 
Cultura, História, Artes e Patrimónios (CECHAP). Receber 
e dar a provar uma laranja considerada única e de grande 
qualidade é uma garantia da III Edição da Feira da Laranja, 
acompanhada de bons petiscos e ótima animação. 
Pardais convida, todos a visitar a III Feira da Laranja, num 
evento dinâmico onde, para além de deliciosas laranjas, 
não faltará animação.
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4, 5, 10, 11 e 12 jun

Festival Descobre o teu Interior
(Município de Vila Viçosa)
“Em 2021 criámos um festival online para poder chegar a todas as geografias, oferecendo também uma programação 
cultural de qualidade e que representasse cada município parceiro. Por esse motivo, vamos manter uma forte presença 
no digital na próxima edição, mas vamos também passar para uma programação presencial, criando um pequeno 
roteiro por vários Municípios do Interior do país,10 no total até agora, convidando os nossos “festivaleiros” a conhecerem 
estes territórios.  Depois dos últimos dois anos, onde vimos muitas das nossas liberdades condicionadas, queremos 
valorizar o que melhor se faz no nosso país no setor da Cultura e do Turismo, com uma oferta diversificada e aproveitar 
a oportunidade para falar do interior, da sua sustentabilidade e das suas vantagens. A organização está a cargo do 
Gerador, a nossa Associação Cultural, dedicada ao desenvolvimento da Cultura Portuguesa.”

Mini Copa
(O Calipolense)
“Após a “pausa obrigatória” causada pela pandemia Covid-19, O Calipolense – Clube Desportivo de Vila Viçosa vai 
promover nos dias 4,5,10,11 e 12 de junho de 2022 mais uma edição da “Minicopa - O Calipolense”. Este evento 
desportivo irá contar com a participação de equipas de Portugal e Espanha, nos escalões de petizes, traquinas, 
benjamins, infantis e iniciados. Um torneio que mobiliza, entre jogadores e staff, cerca de 1500 pessoas. A promoção 
do desporto, a formação pessoal, escolar e social dos jovens jogadores, a criação de hábitos de vida saudáveis, a 
promoção e divulgação da nossa terra Vila Viçosa e do Alentejo em geral, só é possível com a conjugação de muitas 
forças e vontades ao longo de cada época desportiva. A MiniCopa, é o culminar do trabalho de 10 meses intensos, 
mas prazenteiros.”
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8 maio

21 maio

Espetáculo Bonecos de Santo Aleixo 
(Projeto Inclusão Pela Cultura no Alentejo)
Em 1981, começou no Centro Dramático De Évora o processo que levou à recuperação deste inestimável exemplar 
do teatro popular de bonecos do Alentejo. O processo foi, inicialmente, conduzido pelo Mestre António Talhinhas, o 
último titeriteiro tradicional que com eles trabalhou mais de quarenta anos. A sua presença revelou-se determinante 
no processo de recolha e fixação de todo o repertório e na aprendizagem da realização do espectáculo – desde a 
manipulação e circulação dos bonecos, às características próprias de cada personagem e à dimensão musical do 
espectáculo, cujo acompanhamento é assegurado ao vivo por uma guitarra portuguesa.

“Bento de Jesus Caraça - Uma Fotobiografia”
Apresentação do Livro (Município de Vila Viçosa)
A obra do notável calipolense Bento de Jesus Caraça (1901-1948), introduz novas perspetivas e cruzamentos entre o 
pensamento político, científico e filosófico, áreas sobre as quais refletiu e aprofundou, na lógica de uma nova abertura, 
de um espírito livre e insubmisso e de um espetro mais alargado de teorias sociais que seguiram caminhos diversos, 
no plano do pensamento e da política. O livro BENTO DE JESUS CARAÇA – Uma fotobiografia, de Natália Bebiano, 
editado por Edições Cosmos, contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa, sendo apresentado no dia 21 
de maio. A obra pretende contribuir para a divulgação do legado deste eminente pedagogo, cientista e inspirador da 
liberdade e da cidadania, que marcou a história da cultura e da ciência portuguesa da primeira metade do século XX, 
transmitindo-a à posteridade como referências maiores dos valores do progresso humano e social.

Foto e texto: bime.pt
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10 a 12 de junho

A Feira de Inspiração Renascentista de Vila Viçosa 
decorrerá nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2022, cujo 
palco privilegiado terá lugar no interior do espaço 
amuralhado do castelo. O programa inclui animações 
e espetáculos históricos, mercado, música e danças 
populares, concerto, espetáculo de fogo, arruada pelas 
principais artérias e praças da vila, cortejos, espetáculo 
de cetraria e de fogo, torneio de armas apeado e comidas 
e beberes com sabores de antanho. 
A realização deste evento, resulta do entendimento de 
que os espetáculos de inspiração renascentista, que 
conjuguem a animação e a participação popular com 
o rigor histórico, constituem uma plataforma idónea 
para divulgar as identidades locais e potenciar a nossa 
imagem. A Feira constitui, nuclearmente, um evento 
aberto à participação de associações e instituições 
locais, da comunidade calipolense, em geral, e de 
todos os públicos, contextos e setores, desde o cultural 
ao histórico, passando naturalmente pelo turístico e o 
empresarial, o que, certamente, tem reflexos positivos 
na atração de visitantes e turistas a Vila Viçosa.  

A Feira Renascentista
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está de volta a Vila Viçosa



Atividades/Outros
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25 junho

9 abril

29 abr, 27 mai, 24 jun

23 e 24 abril

Cãominhada
(Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu)
A “Cãominhada” pretende apelar á prática de atividade física, assim como à relação entre animais e os seus donos. 
Terá lugar no dia 25 de junho, pelas 9h30, e pretende proporcionar bons momentos aos detentores do melhor amigo, 
num itinerário pelas fontes existentes na Freguesia, na lógica de um âmbito solidário.

Mármore, what else?
(Rota do Mármore)

Concertos Paço Ducal 
Vila Viçosa
(Fundação da Casa de Bragança)

Evento Comunidade
(Agrupamento 639 de Vila Viçosa - CNE)

A Rota do Mármore AE, no âmbito das atividades da Semana 
dos Parceiros do Roteiro das Minas, está a preparar uma 
atividade lúdica para o público escolar. Nesta atividade, que 
conta com a participação de um geólogo, o professor Noel 
Moreira, da Universidade de Évora, procura-se dar a conhecer 
o mármore, as suas caraterísticas e propriedades geofísicas e 
as suas múltiplas aplicações.
A atividade realiza-se no próximo dia 9 de abril e consiste 
numa breve palestra introdutória, seguida de atividades de 
cariz experimental com a participação dos jovens inscritos, 
sobre a natureza e propriedades dos mármores.

Os concertos de música na Capela do Paço Ducal, organizados 
pela Fundação da Casa de Bragança, com o propósito de 
preservar a tradição musical, converteram-se num evento 
referencial no domínio musical e cultural do Alentejo. Contam 
com a presença de um número crescente de espetadores, com 
um criterioso repertório e com músicos de elevado gabarito no 
panorama da música erudita do nosso país.
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4 a 6 junho

17 junho 4  junho

Ciclo de Palestras - 
Albino Lapa
(CECHAP)
O Ciclo de Palestras do Artes&Letras invocará a memória de 
Albino Lapa. Nascido em Vila Viçosa, em 1898, frequentou 
o liceu de Évora e cedo rumou para Lisboa. Foi funcionário 
público, jornalista e redator em vários jornais lisboetas. 
Escreveu artigos sobre Vila Viçosa, deslocou-se a África, onde 
deu várias conferências em Angola, no Congo Belga e no 
Congo Francês. Ensaísta, com uma prolífera e diversificada 
obra, onde figura a temática da polícia. 

Peregrinação Motard
(Motoclube de Vila Viçosa)
A Peregrinação Motard, aquela que é já considerada uma das maiores celebrações e bênção dos capacetes dos 
motociclistas, realiza-se anualmente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição!

“Picnic com Marchas”
(Marchantes de Bencatel)
O grupo informal das Marchantes de Bencatel, irá realizar, dia 
4 de Junho de 2022, um piquenique aberto à população da 
freguesia e a todos os interessados.
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14 maio

22 a 26 junho

Noites de Verão
(Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu)
A realização da atividade “Noites de Verão”, visa promover a cultura, com animação musical, mostras de artesanato e 
gastronomia, para que todos possam desfrutar de bons momentos de lazer e animação. Uma especial atenção para 
com os nossos fregueses e uma oportunidade para participar em atividades culturais e fazer chegar até às pessoas 
algo que mantenha uma relação autêntica e saudável de forma a incentivar o convívio. 

II Passeio de Motos e 
Motorizadas 
Antigas de Bencatel
(Associação Bencatel Jovem)
À semelhança do que aconteceu em 2019, a organização do 
II Passeio de Motos e Motorizadas Antigas é da Associação 
Bencatel Jovem, onde as motas e motorizadas antigas, 
autênticas relíquias de duas rodas, de várias marcas, 
modelos e cilindradas, assumem o protagonismo, oferecem 
aos participantes momentos de convívio e permitem muita 
animação durante todo o dia. Esta edição do evento, ocorrerá 
no dia 14 de maio de 2022 e o seu programa contempla 
um passeio pelo concelho de Vila Viçosa, e municípios 
limítrofes, bem como a exposição das motos participantes, 
sendo o local da concentração em Bencatel.



Publicidade
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Castelo de Vila Viçosa
(Fundação da Casa de Bragança)

junho a setembro
Das 10h00 às 13h00 e das 14H00 às 18H00.
(última visita, uma hora antes do encerramento de cada período)

outubro a maio
Das 10h00 às 13h00 e das 14H00 às 17H00.
(última visita, uma hora antes do encerramento de cada período)

Horários dos núcleos museológicos do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança no Castelo (Arqueologia e Caça)

Os núcleos museológicos encerram às segundas e terças-feiras de manhã, bem como nos feriados nacionais.

Museu do Estanho - Apeles Coelho
(Município de Vila Viçosa)
Horário
Das 9h30 às 13h00 e das 14H30 às 18H00.
Encerrado segundas-feiras e feriados.

Largo Mariano Presado 25
7160-255 Vila Viçosa
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Museu do Mármore - Raquel de Castro
(Município de Vila Viçosa)

Horário
Das 9h30 às 13h00 e das 14H30 às 18H00.
Encerrado segundas-feiras e feriados.

Museu de Arte Sacra
(Fábrica da Igreja Paroquial de São Bartolomeu)

Horário
Das 10h00 às 12h30 e das 14H30 às 17H30.
Encerrado segundas-feiras (domingos, aberto em regime de voluntariado).

Olival da Gradinha, Av. Duque D. 
Jaime,Vila Viçosa

Rua Florbela Espanca
7160-283 Vila Viçosa
Telf: 268 094 320
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Rota do Mármore
(CECHAP)

Pousada Convento Vila Viçosa
(Hotel)

Convento das Chagas - Terreiro do Paço
7160-251 Vila Viçosa
Telf: 268 980 742

Av. Duques de Bragança 4
7160-209 Vila Viçosa
Telf: 268 889 186
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O Paço Ducal
(Restaurante Pizzaria Kurium)

Alentejo Marmòris
(Hotel & Spa)
Largo Gago Coutinho Nº11
7160-214 Vila Viçosa
Telf: 268 887 010

Largo Mariano Presado 14
7160-283 Vila Viçosa
Telf: 268 881 010
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Safari
(Restaurante)

Os Cucos
(Restaurante)
Mata Municipal de Vila Viçosa
7160-254 Vila Viçosa
Telf: 268 980 806

Largo Mariano Presado 17
7160-255 Vila Viçosa
Telf: 268 980 091
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ArteBela
(Artesanato)

Velhinho
(Venda de produtos alimentares tradicionais alentejanos)
velhinho@distribuicao.pt
Telf: 962 768 908

Av. Duques de Bragança, 14
Telf: 912 168 034
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