ALENTEJO
Um refúgio em harmonia
com a natureza.

PORQUÊ O
ALENTEJO
Região de planícies douradas e monumentos
magníficos, marcado por batalhas de outros
tempos, o Alentejo é, hoje em dia, um local de
paz e história. A região é rica em monumentos e tradições, muitos deles já reconhecidos
como património da humanidade pela UNESCO.
Como caracterizar esta região que apaixona
e hipnotiza? Talvez pelo seu clima intenso e
paisagem de planícies ondulantes com aldeias pitorescas e cidades medievais. Ou ainda pela simpatia das pessoas, que aproveitam
os ingredientes simples mas saborosos para
criar uma cozinha regional única. Como poucos territórios no mundo, o Alentejo consegue harmonizar retiros selvagens e património
cultural, belezas naturais e castelos milenares,
a sensação de paz e de aventura. Prepare o seu
roteiro e venha viver o Alentejo.
“O Alentejo lembra-me sempre um imenso
relógio de sol”.
Miguel Torga
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CLUBE
EQUESTRE
DA COUDELARIA
DE ALTER DO CHÃO

A poucos minutos de Portalegre encontra a Coudelaria de Alter do Chão,
a mais antiga de Portugal. Poderá ter
contacto direto com cavalos Lusitanos, visitar o museu e a falcoaria.
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CORTIÇA
Venha descobrir o ciclo da cortiça, orgulho nacional, desde os sobreiros até
à transformação em objetos de artesanato. Inclui um passeio de carro numa
herdade privada no meio dos sobreiros
e uma visita guiada privada numa fábrica de cortiça.

CURSO
DE OLARIA
Durante uma manhã ou uma tarde, é
possível aprender as artes da olaria em
Flor da Rosa, desde perceber as especificidades do barro até aprender a colocá-lo no forno, criar formas, cozer a
peça e pintá-la. Ser oleiro por um dia, na
terra do barro e das olarias seculares!
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DARK SKY
ALQUEVA
O Observatório está equipado com
telescópios de vanguarda para observação
solar e astronómica, que permitem uma
experiência visual única de planetas, das
crateras da Lua e do céu mais profundo.
Uma viagem cósmica por entre as nebulosas, galáxias e enxames de estrelas a partir
do primeiro destino de turismo estelar do
mundo.

CENTRO
CIÊNCIA VIVA
DE ESTREMOZ
Neste centro de ciência localizado na cidade de Estremoz
poderá descobrir, com detalhe, como funciona o planeta Terra e toda a galáxia. O local ideal para trazer os mais
pequenos.

TAPETES
DE ARRAIOLOS
Ainda hoje podemos encontrar bordadeiras que criam, ponto a ponto, os desenhos tradicionais dos tapetes de Arraiolos. Esta arte remonta pelo menos
ao séc. XV.

PASSEAR PELO
AQUEDUTO
Um passeio pelo bonito aqueduto de
Évora, com resumo da sua história e vistas sobre a cidade.
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CAIS PALAFÍTICO
DA CARRASQUEIRA
Obra-prima da arquitetura popular, erigida
nas décadas de 50 e 60, é única na Europa
e está construída em estacas de madeira irregular, aparentemente frágeis, que
servem de embarcadouro aos barcos de
pesca que ali acostam.

ESTUÁRIO
DO SADO
Alcácer do Sal revela-se o local perfeito
para observação de aves como flamingos,
colhereiros, alfaiates, borrelhos-de-coleira-interrompida, pilritos-de-preito-preto,
milherangos, e muitas outras.

ROTA DOS
VINHOS DO
ALENTEJO
De adega em adega, conheça melhor e
saboreie todos os vinhos da região do
Alentejo, apreciados por todo o mundo.

LAGAR OLIVEIRA
DA SERRA
Localizado em Ferreira do Alentejo.
Saiba como é feito o azeite, um dos
ingredientes principais da dieta mediterrânica. A tecnologia e a sustentabilidade são os principais aliados para a
produção.
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VISITA À ADEGA
VILA SANTA
Venha conhecer a obra de João Portugal
Ramos e descobrir a razão da sua paixão
pelo Alentejo. Um passeio ou um almoço
são um excelente pretexto e oferecem o
tempo e a tranquilidade ideais para aqui
saborear os seus vinhos e a gastronomia
local. Conheça todas as provas de vinhos,
programas e menus para saborear.

HERDADE DOS
OUTEIROS ALTOS
Visita à única adega de vinho biológico da região, situada no meio da Serra
d’Ossa. Após um passeio às vinhas, onde
se explicam as diversas castas autóctones e exógenas e as ervas aromáticas,
desfrutando do ar puro do local,
segue-se a visita à adega. Esta visita
inclui uma prova de três vinhos biológicos, seguidos por um piquenique servido na antiga eira, com uma vista
deslumbrante sobre a serra e a cidade
de Estremoz.

ADEGA DE
BORBA
Com vários espaços dedicados ao enoturismo, dispõe de uma ampla sala de
provas, auditório e uma sala para 150
pessoas, vocacionados para a organização de encontros empresariais,
seminários, ações de formação, e cursos de prova.
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ROTA DAS
PEDREIRAS
A Rota Tons de Mármore convida-o a conhecer o universo estranho, agreste e
profundamente misterioso do mundo do mármore alentejano. Nos territórios
do Alandroal, Borba, Estremoz, Sousel e Vila Viçosa, esperam por si descidas a
pedreiras; visitas a galerias de exploração subterrânea; fábricas, equipamentos e software de origem portuguesa com projeção internacional; e todo o
desvendar da transposição desta matéria prima para a cantaria, para os trabalhos de escultura, para a dimensão artística dos monumentos da região. Em
Borba, visite o Museu do Mármore.

CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO
DO MEGALITISMO
Situado numa das igrejas mais antigas da vila de Castelo de Vide, distrito
de Portalegre, o centro é especializado em temas relacionados com a arte
megalítica. Aqui poderá ver múltiplos
testemunhos de antas e menires.

PERCURSO
MEGALÍTICOS
Três sítios diferentes que permitem
uma verdadeira expedição no coração
da época neolítica, com a possibilidade
ver o maior dólmen da Península Ibérica.
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CIDADE
ROMANA
DE AMMAIA
Considerada monumento nacional, a cidade
romana de Ammaia, localizada no parque natural da Serra de S. Mamede, em São Salvador
da Aramenha, em Marvão, é o mais importante
vestígio da sua época na região.

RUÍNA ROMANAS
DE PISÕES
Situam-se na Herdade da Almagrassa,
perto da cidade de Beja. O edifício termal é um dos mais relevantes exemplos
de termas privadas romanas em território português.

TEMPLO
ROMANO
DE ÉVORA
Também conhecido como templo de
Diana, devido a associação da deusa romana da caça, Diana, é um dos maiores
símbolos de presença romana na cidade
de Évora.
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CAPELA
DOS OSSOS
É um dos monumentos mais carismáticos de
Évora. Esta capela situada no centro da cidade
tinha o objetivo de transmitir a mensagem de
transição na vida. Repleta de ossadas e crânios, este é um dos locais a visitar na região.

MUSEU
DE ÉVORA
Ocupa o antigo Palácio Episcopal,
no centro da cidade, junto à Sé. Aqui
poderá ver peças de arqueologia, artes
plásticas e decorativas e uma coleção
de ciências naturais.

PAÇO DUCAL
DE VILA VIÇOSA
Residência real construída a partir de
1501, exibe coleção de artes decorativas, biblioteca e arquivo.
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VISITA À CIDADE
DE ÉVORA
Um passeio pelos monumentos principais
de Évora: Praça do Giraldo, Sé, Templo Romano, Igreja São Francisco, capela dos
ossos.

MUSEU
REGIONAL
DE BEJA
Visite a sua seção arqueologia e a capela rococó.

FUNDAÇÃO CASA
DE BRAGANÇA
Responsável pela Tapada Real de Vila
Viçosa, onde habitam veados e gamos;
um museu e uma biblioteca.
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CASTELO DE
ALTER DO CHÃO
No centro da vila, poderá visitar a cripta arqueológica do Castelo. A arquitetura
medieval trecentista foi edificada durante
a ocupação muçulmana com o objetivo de
defender e assegurar o território.

CASTELO
DE MARVÃO
No Parque Natural da Serra de São Mamede,
o castelo de Marvão, situado no distrito de
Portalegre foi o importante local de observação e vigilância devido à sua localização.
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CASTELO
DE VILA VIÇOSA
Ocupado durante a invasão romana à
Península Ibérica, o castelo de Vila Viçosa localiza-se nas proximidades da Vila
Viçosa, no distrito de Évora, sendo um
dos locais a visitar na região do Alentejo.

CASTELO
DE ALANDROAL
Erguido por D. Dinis, e considerado um
monumento nacional, o Castelo do
Alan-droal localizado no distrito de
Évora de estilo gótico (distrito de Évora) é um dos locais a visitar na região do
Alentejo.
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CASTELO DE
VIANA DO
ALENTEJO
Considerado um dos mais notáveis
monumentos do estilo gótico. Foi
edificado no reinado de D. Dinis e
hoje é considerado como Monumento Nacional.

GASTRONOMIA
O pão, o porco e o azeite são a base de
uma das mais deliciosas cozinhas de
inspiração mediterrânica. Parco em
quantidades, simples na confeção e ricos
em sabor, estes ingredientes são geralmente realçados por ervas aromáticas
como coentros, salsa, poejo ou hortelã.
As nossas recomendações:
Ovos mexidos com espargos selvagens.
Migas, açordas e ensopados, que
aproveitam as últimas côdeas de pão
com um pouco de carne ou peixe.
Empadas de galinha.
Carne de porco à alentejana.
A doçaria de receitas conventuais: sericaia, toucinho do céu, encharcadas e tibornas.
Queijo de Azeitão.
Os excelentes vinhos da região.

Ovos com espargos

OS NOSSOS
HOTÉIS

POUSADA

MOSTEIRO DO CRATO
A 22 km de Portalegre, localiza-se a aldeia Flor da Rosa, onde um mosteiro do séc. XIV foi
remodelado para acolher a Pousada Mosteiro do Crato. O edifício de arquitetura gótica e sua
envolvente são ideais para uns dias de tranquilidade na planície alentejana.
COMODIDADES
• Piscina exterior com queda de água;
• Magic Spa com jacuzzi;
• Cozinha regional contemporânea;
• Bar com piano no antigo refeitório dos monges;
• Sala da lareira e sala de bilhar, com mesa desenhada pelo arquiteto Carrilho da Graça.
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POUSADA

CONVENTO DE ARRAIOLOS
Instalada num antigo convento na tradicional vila de Arraiolos, a poucos quilómetros de
Évora, esta Pousada combina da melhor maneira a tranquilidade alentejana, a gastronomia
regional e a comunhão com a natureza. Das caminhadas ao ténis, há também atividades
desportivas para experimentar.
COMODIDADES
• Piscina exterior com terraço soalheiro;
• Piscina interior com vista para os campos circundantes;
• Spa e ginásio;
• Restaurante com espaço interior e esplanada.
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POUSADA

CONVENTO DE ÉVORA
A Pousada Convento de Évora está localizada junto ao Templo de Diana e à Catedral gótica, no
antigo Convento dos Loios, originário do séc. XV. Dos quartos ao claustro, do jardim às salas
comuns, a Pousada transmite uma sensação de paz e bem-estar.
COMODIDADES
• Piscina exterior e zona de descanso;
• Restaurante Loios com deliciosa cozinha alentejana;
• Quartos adaptados a partir das antigas celas dos monges;
• Marcação de atividades como passeios a cavalo, de bicicleta ou de jipe, etc.
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POUSADA

CASTELO ALCÁCER DO SAL
No cimo de uma colina com vista para o rio Sado e para a cidade, dentro das muralhas de um
castelo medieval, fica a Pousada Castelo Alcácer do Sal. Localizada a apenas uma hora de Lisboa e 30 minutos da Comporta, é perfeita para passar uns dias descansados.
COMODIDADES
• Piscina exterior rodeada por jardins;
• Restaurante e bar;
• Cripta arqueológica do castelo visitável;
• Parque de estacionamento.
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POUSADA

CASTELO DE ESTREMOZ
A Pousada Castelo de Estremoz está localizada no centro histórico de Estremoz, a cerca de 30
minutos de Évora. Este antigo castelo da rainha santa Isabel adaptado a hotel de luxo proporciona momentos de lazer inesquecíveis e vistas panorâmicas deslumbrantes para a planície
alentejana.
COMODIDADES
• Piscina exterior junto às ameias do castelo;
• Sala de jogos com mesa de bilhar;
• Quartos espaçosos, alguns com clássicas camas de dossel;
• Restaurante e bar com ambiente requintado e convidativo.
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POUSADA

MARVÃO
A Pousada de Marvão é constituída por quatro pequenas casas tradicionais, caracterizada
pelo ambiente campestre e confortável. Situada na vila de Marvão, a 800 metros de altitude,
oferecendo inesquecíveis vistas panorâmicas.
COMODIDADES
• Restaurante panorâmico com pratos típicos;
• Bar convidativo e com vista;
• Quartos acolhedores e espaçosos;
• Atmosfera rústica e ambiente familiar.
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POUSADA

VILA VIÇOSA
Na romântica e histórica Vila Viçosa, encontramos esta Pousada instalada no antigo Convento Real das Chagas de Cristo, contruído no séc. XVI. Terra de reis e poetas, a vila fica a 1 hora de
Évora e próxima da fronteira com Espanha.
COMODIDADES
• Piscina exterior e jardins;
• Sala de jogos e sala de piano;
• Restaurante e bar em ambiente histórico;
• Localização privilegiada no centro da vila.
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POUSADA

CONVENTO DE BEJA
O antigo convento de São Francisco deu lugar a uma pousada onde a meditação e a tranquilidade se impõem. Situada no centro da cidade, a curta distância de museus, parques, restaurantes e do castelo, a Pousada de Beja é perfeita tanto para descansar como para praticar
atividades ao ar livre.
COMODIDADES
• Spa com sala de tratamento e massagem, banho turco e sauna;
• Piscina exterior rodeada por jardins;
• Campo de ténis, mesa de snooker e jogos de mesa;
• Restaurante localizado no antigo refeitório dos frades franciscanos.
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