
 

 

 

 

Roteiro dos Patudos 

Alpiarça/ Almeirim/ Santarém  

Programa disponível exceto ás 2ªs feiras 

Mínimo 4   pessoas/ Máximo 8 pessoas   

 

Desde 55 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este roteiro passa pela vila de Alpiarça que possui vários pontos de interesse, 

com destaque para a Casa Museu dos Patudos, um dos mais importantes Museus 

Municipais do País e a Reserva Natural do Cavalo do Sorraia. Não podemos deixar 

de referir o famoso melão de Alpiarça e os vinhos da região. Passando por 

Almeirim, a capital da Sopa da Pedra e um passeio obrigatório pelo cartão de 

visita de Santarém, o Jardim das Portas do Sol.  

 

PROGRAMA 

10H00 Inicio do Tour a partir de Santarém.  

Alpiarça - Museu dos Patudos- Visita e prova de vinhos 

Almoço em Almeirim- Sopa da Pedra 

Alpiarça – Visita a Reserva do Cavalo do Sorraia, Batismo de cavalo 

Santarém- passagem pela cidade de Santarém- Portas do Sol 

Regresso ao ponto de partida 

 

O que está incluído- 

Excursão particular 

Entrada no Museu e batismo de cavalo na Reserva Natural do Cavalo do Sorrai 

O que não está incluído- 

Almoço 

 

Descrição do Passeio 

Da parte da manha visitaremos a Casa Museu dos Patudos em Alpiarça. A Casa 

dos Patudos foi residência de José Relvas desde os finais do século XIX até 1929, 

data da sua morte. Político, diplomata, estadista, lavrador, colecionador de arte 

e músico amador, José Relvas, proclamou a República a 5 de outubro de 1910. 

No final da visita teremos uma prova de vinhos para conhecer os vinhos da 

região. Vinhos Agroalpiarça. 

Almoçaremos em Almeirim onde desfrutaremos da famosa Sopa da Pedra e 

regressamos à Vila de Alpiarça para visitar a Reserva Natural do Cavalo do 

Sorraia, raça considerada em vias de extinção, onde poderá realizar um batismo 

de cavalo. 

Para terminar passaremos pela cidade de Santarém, para visitar o cartão de visita 

da cidade, o Jardim das Portas do Sol. 


