
“EVORA” 

O barco “EVORA”, foi o   primeiro barco a diesel em Portugal. 
Foi construído em 1931, nos estaleiros de Kiel, com as chapas  
recicladas dos tanques da 1ª Guerra Mundial e foi o  1º barco 
no Mundo com hélices de Inox. 
The "EVORA" boat was the 1st diesel ferry  in Portugal. It’s a 
genuine GermaniaWerft from 1931, built in the Kiel shipyards with 
recycled plates of  German’s  1st World War tanks and the 1st in 
the World using stainless steel propellers. 
É um navio histórico, visitável, e de grande versatilidade. Conta 
com um espaço interior para exposições temporárias, salão  e 
área exterior para eventos. Capacidade variável  até 240 pessoas.  
I’s a historical and visitable ship with a full capacity for 240 people 
and several spaces including  to receive temporary exhibitions. 
No porão foi recriada a técnica  de estágio utilizada na produção 
dos vinhos generosos, aquando da era dos descobrimentos  
Portugueses no séc. XV. 
In the hold of ”EVORA”was recriated the tradition back to the XV 
century, the age of the Portuguese Discoveries, when the wine was 
transported in vessels. 

O Barco “EVORA”, tem os seus programas histórico-culturais, sociais , 
de lazer e de responsabilidade social e ambiental para grupos e para 
empresas (corporate) instituições e grandes eventos nacionais e 
internacionais na Baía de Setúbal, Sesimbra, Sines, Lisboa e Cascais. 
We have  several historical, cultural and social programs including Wine  
and Fado Cruises with typical Portuguese meals. 
 
Programas (Programs) 
 
“Nós e a natureza” | “ We and the nature” 
  Cruzeiro simples | Simple cruize 
 
“ Cruzeiro com Sabores” |  Programa de 2h30 c/sabores locais 
“ Wine & Flavours cruise” 2h30 program (wine tourism) 
 
“ Cruzeiro com Refeição a bordo” |  Programa de 3h00 
“ Cruize with lunch or dinner on board” | 3h00 program 
 
“ Cruzeiro Pôr-do-sol c/cocktail” | Programa de 2h30  
“ Sunset cruize with cocktail” | 2h30 program  
 
“Barco do Fado com ceia típica e fado ao vivo”| Programa 3h00 
“ Fado boat with Portuguese typical food | 3h00 program 
 
“Casamentos a bordo ” |  Programa de 6h00 com catering 
“Weddings”with catering | 6h00 program 
 
“Saberes, Sabores, e Afectos” | (Séniores e Jovens) 
  Programa Responsabilidade Social de 2h00 | Social Responsability                                              

Barco “EVORA” |  Cais 1 |Apartado 1032 | 2901-902 Setúbal  
Contactos: (+351) 913 888 888 | reservas@barcoevora.com  
 www.barcoevora.com  
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