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MENSAGEM

O Município de Coruche assume a liderança da Estratégia de 
Eficiência Coletiva PROVERE “Montado de sobro e cortiça”, 
desde 2009, assumindo para nós uma enorme responsabili-
dade, na medida em que representamos um vasto território 
composto por 27 municípios, e um número alargado de par-
ceiros, não só de índole pública, mas também privada, indo 
para além das competências de um município.
A implementação de uma estratégia, que se pretende que 
seja eficiente e coletiva, para a valorização de um recurso 
endógeno único no mundo, o montado de sobro e cortiça, em 
territórios de baixa densidade, com a capacidade de alavancar 
dinâmicas económicas e sociais de inovação e competitivi-
dade, é o que nos tem distinguido ao longo destes últimos 
anos.
Através do PROVERE procuramos criar dinâmicas que visam 
promover e comunicar o território, defendendo não só a sus-

tentabilidade como os recursos endógenos do Montado, 
associados a este vasto território.

Ciente da sensibilidade do tema, mas sempre 
atento à visão estratégica do PROVERE ”Mon-

tado de Sobro e Cortiça”, temos promovido 
atividades e ações conjuntas direcionadas, 
e adequadas às singularidades de cada 
um dos municípios parceiros, deline-
ando e preservando sempre que possível 
sinergias capazes de alavancar dinâmi-
cas económicas e sociais de inovação e 
competitividade.
Apoiados na visão de um território com 

recursos únicos, pretendemos alavan-
car todo o território do montado de sobro, 

tornando-o melhor para viver, mais atrativo 
e competitivo para investir e diferenciado dos 

restantes recursos turísticos. Este livro representa 
o que cada município parceiro tem para oferecer na 

ótica da visitação, criação de riqueza e valorização das 
gentes destes territórios de baixa densidade, ambicionando 
a maximização do desenvolvimento turístico e a promoção 
económica e cultural.  
Visitar o território é a transformação da simbiose entre o tempo 
para viver, descobrir, trabalhar ou simplesmente sonhar e sen-
tir-se parte de algo maior!
Atrevam-se a descobrir-nos… 

Francisco Silvestre de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Coruche 
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CORUCHE, UM CONCELHO 
QUE MARCA E INSPIRA!
Descobrir Coruche é imergir num património cultural e 
natural recheado de cores, sabores e estórias das gentes 
da várzea e dos montados.

Visitar Coruche é ficar a conhecer uma das regiões mais ins-
piradoras de Portugal. Por entre locais de grande interesse 
ecológico, ricos em biodiversidade, viaje por séculos de tradi-
ção, ainda hoje intacta. Um passeio a pé pelas ruas das vilas e 
aldeias do concelho é a melhor forma de descobrir Coruche.
Para onde quer que as atenções se virem, as cores do mon-
tado, dos campos agrícolas e do rio estão sempre presentes, 
numa aguarela em que ressaltam pontos dourados, verdes e 
azuis. Coruche é marcado pelos odores das flores silvestres e 
pelos sons das aves da várzea e dos montados.
Depois dos encantos da paisagem, deixe-se levar pelos 
aromas e sabores da cozinha tradicional ribatejana, num car-
dápio onde as carnes bravas de toiro e vitela, peixes do rio, 
arroz, pinhões, e outros produtos da terra, são os “reis”. Aprecie 
também o artesanato que os artífices da região manufaturam 
e que se manifesta na cestaria, nos têxteis e nos trabalhos 
com cortiça, junco ou barro.
A arquitetura das casas, as cores e as estórias enraizadas 
têm-se mantido ao longo dos tempos. As igrejas, museus 
e núcleos conservam muitos dos saberes coruchenses, 
enquanto o Observatório do Sobreiro e da Cortiça representa 
a simbiose entre o homem e a natureza, mas todos contri-
buem para a singularidade deste destino ao mesmo tempo 
que revelam excertos da alma coruchense.
Por fim, as condições encontradas para a prática de desporto 
ao ar livre são excecionais, desde caminhada, ciclismo, cano-
agem, pesca ou corrida, todas têm como cenário a lezíria do 
Sorraia ou o maior montado de sobro do país.

Paralelamente, o Município de Coruche é a entidade líder da 
Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE “Montado de Sobro 
e Cortiça”, desde 2009, representando um vasto território e 
um alargado número de parceiros. A implementação de uma 
estratégia, que se pretende eficiente e coletiva, para valoriza-
ção de um recurso endógeno único no mundo, o Montado de 
Sobro e cortiça em territórios de baixa densidade, tem como 
principal missão: alavancar todo o território de Montado de 
Sobro, tornando-o melhor para viver, mais atrativo e com-
petitivo para investir e diferenciador dos restantes produtos 
turísticos, na perspetiva do visitar.
Venha sentir a inspiração positiva de Coruche! Entre os praze-
res à mesa e as fantásticas paisagens ribatejanas, passando 
pelas inúmeras atividades ao ar livre, uma visita a Coruche é 
sempre surpreendente e inesquecível. Atreva-se!

Câmara Municipal de Coruche
243 610 200
geral@cm-coruche.pt
www.cm-coruche.pt
www.visit.coruche.com

EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”
www.montadodesobroecortica.pt

Posto de Turismo
243 610 828 / 243 619 072
turismo@cm-coruche.pt

Coruche Coruche
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BENAVENTE, UMA PLANÍCIE  
SURPREENDENTE NA SUA 
DIVERSIDADE

O Município de Benavente 
afirma-se como uma refe-
rência entre a região sul do 
Ribatejo e a Área Metropo-
litana de Lisboa. Fronteira 
clara entre a urbanidade e os 
grandes espaços rurais, são 
as lezírias na confluência do 
rio Tejo com a Charneca dos 
extensos montados de sobro 
que definem claramente 
a especificidade cultural 
desta região. A riqueza cul-
tural, humana e histórica, 
associada a um patrimó-
nio natural muito relevante, 
onde se destaca a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo, 
são os grandes referenciais 
deste território.
Com uma área de 521,38 
km2, enformada em gran-
des planícies entrecortadas 
por rios, este Município apre-
senta uma beleza singular, 
onde as grandes florestas de 

sobreiro marcam a paisagem 
em todas as direções.
Benavente integra o restrito 
grupo de municípios por-
tugueses onde a cultura do 
Sobreiro é social, cultural e 
economicamente muito rele-
vante e traz consigo outras 
dimensões e atividades de 
grande expressão. Neste ter-
ritório, marcado por lezírias, 
charnecas e densos monta-
dos de sobro, a relação do 
homem com o gado bovino 
e cavalar, foi sempre muito 
próxima e de natureza quase 
simbiótica - é aqui que fala-
mos do Campino, a referência 
cultural mais ampla do Riba-
tejo. A bravura do touro e a 
elegância do cavalo, a pai-
sagem a perder de vista e 
a permanência solitária no 
campo concorreram para que 
se acentuassem os feitos e se 
evocassem os atos de cora-

gem e valentia desta “figura 
da lezíria que nasce e morre 
nos campos da Borda d’água”.
As planuras, a proximidade 
dos rios e das águas corren-
tes favorecem há séculos a 
cultura do arroz. Ingrediente 
fundador da cozinha ribate-
jana, e de um certo modo de 
ser português, o Arroz Caro-
lino das Lezírias Ribatejanas 
tem a capacidade de absor-
ver sabores e aromas de 
outros alimentos e “do pouco 
se fazer muito”, sendo cele-
brado neste Município com 
um Festival próprio.
Os espaços naturais, agora 
facilmente acessíveis na Rota 
das Lezírias (P.R.1 BEN) ou 
nos limites da Reserva Natu-
ral, convidam a conhecer 
mais em detalhe esta pai-
sagem que pode ser, muitas 
vezes, surpreendente na sua 
diversidade. A elevada bio-

diversidade patente neste 
território deve-se em grande 
medida à presença de ele-
mentos tão variados como as 
águas estuarinas e fluviais, os 
terraços de baixa altitude, os 
solos moderadamente ricos e 
o tipo de ocupação humana, 
maioritariamente concen-
trada nos núcleos urbanos.
Venha descobrir o Município 
de Benavente, pelo seu pró-
prio pé!

263 519 600
gap@cm-benavente.pt
www.cm-benavente.pt

Câmara Municipal de Benavente

963 725 370 / 263 519 600
turismo@cm-benavente.pt

Posto de Turismo

Benavente Benavente
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Almeirim

ALMEIRIM, UM 
TESOURO NATURAL

É no início do verão que o 
ritual de descortiçar acon-
tece. Um pouco por todos os 
montados de sobro do país, o 
sobreiro oferece aquilo a que 
o homem decidiu chamar 
de modelo de desenvolvi-
mento sustentável. Entre as 
mais diversas aplicações da 
cortiça está a produção de 
diferentes tipos de rolhas que 
vedam os vinhos de Almeirim. 
Enquanto matéria-prima para 
a indústria, a cortiça é um dos 
impulsionadores económicos 
do concelho de Almeirim.
Além da grande extensão 
de montado de sobro que 

cobre o território, existe ainda 
a Barragem dos Gagos – um 
espaço verdejante e muito 
convidativo aos amantes da 
natureza. Junto à Ribeira de 
Muge, um dos afluentes do 
Rio Tejo, nasce o percurso 
pedestre “Ribeira de Muge, 
um tesouro natural”. Com 
11,3km de distância e parte 
integrante da Rede de Per-
cursos Pedestres da Lezíria 
do Tejo, este percurso apre-
senta uma vegetação muito 
rica onde é possível obser-
var colónias de aves, como a 
águia-cobreira ou o chapim-
-real, e pequenos mamíferos, 

bem como árvores de grande 
porte como freixos, choupos, 
amieiros e salgueiros.
Finalmente, faça uma para-
gem nos restaurantes de 
Almeirim e delicie-se com 
uma típica sopa da pedra que 
faz de Almeirim um ponto 
obrigatório para uma refei-
ção completa.

Camara Municipal de Almeirim
243 594 100
geral@cm-almeirim.pt
www.cm-almeirim.pt

Almeirim
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CHAMUSCA, DA LEZÍRIA AO 
MONTADO, NO CORAÇÃO DO 
RIBATEJO

Do montado de sobro é extraída uma grande variedade de 
produtos, desde a madeira através da qual se faz o carvão 
- tradicionalmente em fornos de terra espalhados pela char-
neca - à bolota que alimentava varas de porcos, e claro, 
o produto mais nobre, a cortiça que tem como destino a 
produção industrial. É também debaixo dos sobreiros que des-
pontam os cogumelos da charneca ribatejana, que também 
contribuem para a economia local e de base familiar deste 
território. Neste capítulo, importa salientar que o Município 
da Chamusca e a União de Freguesias de Parreira e Chouto 
fizeram uma aposta na promoção deste produto endógeno 
através da realização do Festival do Cogumelo, um certame 
anual que se realiza em março e que inclui passeios micoló-
gicos de recolha e de aprendizagem.
É também na charneca da Chamusca que o turismo tem maior 
potencial de crescimento, sobretudo no que diz respeito à frui-
ção da paisagem, que se estende por quilómetros de verde e 
de ar puro, mas sobretudo nas experiências que aqui podem 
ser vividas. Desde logo, é na zona de Charneca que se situam 
as ganadarias de criação de toiro bravo. Uma aventura ímpar, 
que o leva à descoberta de como vivem os toiros em campo 
aberto, convivendo de perto com os sobreiros e com a res-

tante fauna e flora locais. Basta seguir o Circuito da Charneca 
Ribatejana e pelo caminho vai encontrar inúmeros motivos 
para parar o carro e tirar algumas fotos.
É ainda na zona de charneca que se situa o recém-criado 
Observatório da Paisagem da Charneca, no Casal do Gavião 
do Meio, no lugar do Gaviãozinho. Trata-se de um espaço dedi-
cado ao conhecimento científico e à divulgação do potencial 
da charneca da Chamusca. Fica instalado numa exploração 
agroflorestal com cerca de 550 hectares, baseada no mon-
tado de sobro, inserida na paisagem rural característica da 
Charneca, onde se podem realizar visitas de estudo e peda-
gógicas, encontros científicos e reuniões, rotas temáticas, 
acolhimento de projetos de investigação, entre outras.

Câmara Municipal da Chamusca
249 769 100
comunicacao.turismo@cm-chamusca.pt
www.cm-chamusca.pt

Chamusca

Safari na Charneca Ribatejana

O turismo em torno do toiro e do cavalo são elementos-chave 
na região do Ribatejo e têm na Chamusca uma expressão 
muito forte. A Sociedade Agro-Pecuária do Anafe dispõe de 
uma oferta turística de safaris pela charneca ribatejana que 
inclui visitas à floresta do montado de sobro, com acompa-
nhamento da extração de cortiça, da apanha da azeitona, visita 
a lagar e prova de azeite e apanha de cogumelos selvagens, 
visita à ganadaria, contemplar o toiro bravo em ambiente de 
criação ao ar livre, fazer batismo a cavalo, batismo de toureio 
e observação de espécies cinegéticas.

O Tejo, o Almourol e o património religioso

O rio Tejo é o principal atrativo natural do concelho. Na Cha-
musca, a frente ribeirinha da aldeia do Arripiado proporciona 
excelentes condições para um passeio, sendo possível andar 
de barco, desde a aldeia até ao Castelo de Almourol. Na Cha-
musca, encontra ainda miradouros de onde pode avistar a 
paisagem envolvente e fruir momentos de descontração. 
Desde logo, na vila, destaca-se o Miradouro do Pranto, onde 
se ergue a Ermida de Nossa Senhora do Pranto e o Mirante, 
mas também o Miradouro de São Francisco, o Miradouro do 
Bonfim, o Miradouro da Chã de D. Bento, ou os vários mira-
douros da aldeia do Arripiado e o Miradouro do Almourol.

Chamusca
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GAVIÃO, UM ALENTEJO 
DIFERENTE

O concelho de Gavião situa-se num enclave entre o Alentejo, 
o Ribatejo e a Beira Interior, o que lhe confere características 
únicas que resultam num elevado potencial cultural e turístico. 
O reconhecimento da marca “Gavião Um Alentejo Diferente” é 
fundamental para que todo o concelho se afirme como des-
tino turístico coeso, trabalhando em rede para a dinamização 
positiva do turismo.
Gavião possui características muito particulares e potenciali-
dades na área do turismo que se refletem num património vivo 
e ativo. O núcleo museológico, onde se destaca o Museu do 
Sabão - único no país, o Castelo de Belver e o seu Centro Inter-
pretativo localizado na Torre de Menagem, ou o Museu das 
Mantas uma referência das artes locais, são alguns exemplos.
A Praia Fluvial do Alamal é verdadeiramente singular, com 
uma vista fabulosa e características interessantíssimas onde 
se respira tranquilidade, enquanto a Ribeira da Venda é um 
espaço único no concelho. A criação de mais percursos quer 
para pedestrianismo, quer para “birdwatching” é uma das 
grandes apostas.
Aliando a tudo isto uma oferta gastronómica de eleição, estão 
reunidos os condimentos para uma visita diferente a este mag-
nífico concelho. “Gavião Um Alentejo Diferente”, um destino 
diferenciador, atrativo e inesquecível!
Durante o verão, no 3º fim-de-semana de junho, julho, agosto 
e setembro, têm ainda lugar a Feira Medieval, a Feira de Arte-
sanato e Gastronomia, o Festival BEAT Fest e as Jornadas 
Gastronómicas Feijão Frade, respetivamente.

Câmara Municipal de Gavião
241 639 070
geral@cm-gaviao.pt 
www.cm-gaviao.pt

Posto de Turismo
241 631 210
turismo@cm-gaviao.pt

Gavião Gavião
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PORTALEGRE, UM TERRITÓRIO 
ESCONDIDO ENTRE A PLANÍCIE  
E A MONTANHA

Situado na zona de transição entre o Alentejo e a Beira Baixa, 
passando da planície para a montanha, o concelho de Por-
talegre goza de uma enorme riqueza cultural, paisagística, 
gastronómica e patrimonial e estende-se por uma área de 
447,14 km².
A riqueza cultural da cidade de Portalegre pode ser apreciada 
através de uma visita ao património edificado, onde se desta-
cam a Catedral, o Castelo, o Mosteiro de S. Bernardo, as Casas 
Brasonadas, as Portas da Cidade, a Praça da República, assim 
como os vários museus existentes, o Museu Municipal que dá 
a conhecer a história da cidade, o Núcleo Museológico Emílio 
Relvas no Reguengo dedicado ao artesanato, a Casa Museu 
José Régio com coleções de Arte Sacra e Artes decorativas, 
o Museu da Tapeçaria de Portalegre Guy Fino, ex-líbris da 
Cidade, ou a Vila Medieval de Alegrete, entre outros.
Portalegre apresenta um rico património edificado que con-
juga com paisagens de montado deslumbrantes. São várias 
as atividades que podem desenrolar-se ao ar livre, seja per-
correr os trilhos que compõem os percursos pedestres ou 
efetuar passeios a pé ou de bicicleta através dos campos.
Uma boa área do Sul do concelho de Portalegre está ocu-
pada com montado de sobro, azinho e produção pecuária 
tradicional. O montado de sobro, enquanto ecossistema 
multifuncional, contribui com uma variedade de produtos de 
elevada qualidade que sustentam várias fileiras relevantes, 
nomeadamente as fileiras da cortiça, dos produtos cárneos 
e do vinho.
Não é, pois, por acaso que Portalegre possui desde o século 
XIX, uma das fábricas de transformação de cortiça mais anti-
gas do país, a Fábrica Robinson Bros. Nas primeiras décadas, 
o fabrico de rolhas e de boias e a preparação de pranchas de 
cortiça representaram a sua atividade principal. Mais tarde, a 
Robinson especializar-se-ia na produção de aglomerados de 
cortiça, chegando a empregar mais de 1.000 operários e afir-

mando-se como a principal entidade empregadora da cidade. 
O projeto de requalificação do Espaço Robinson, da autoria 
do consórcio de arquitetos Eduardo Souto de Moura e Graça 
Correia, visa a conservação desta memória histórica de Por-
talegre através do património construído.
O distrito de Portalegre possui um número considerável de 
produtos cárneos DOP (Denominação de Origem Protegida) 
provenientes do montado. São produtos que preservam as 
condições ambientais naturais, respeitam os ecossistemas 
existentes e a biodiversidade. Raças e variedades autóctones, 
ou muito bem-adaptadas, são aliadas e esteios da produção 
local. A Gastronomia, um dos maiores atrativos de Portalegre, 
tem por base muitos dos subprodutos do montado: o sarapa-
tel, a sopa de cachola, as migas de pão e de batata com carne 
de porco frita e o ensopado de borrego, são alguns exemplos.
No que respeita aos vinhos, Portalegre é uma região DOC 
(Denominação de Origem Controlada) do Alentejo. Dife-
rencia-se pela originalidade e carácter do seu terroir: solos 
graníticos, quartzíticos e xistosos e a influência da Serra de S. 
Mamede dão origem a vinhos mais leves, frescos e com maior 
acidez. Existem várias marcas de dimensão a apostar na aqui-
sição de propriedades vitivinícolas no singular terroir da Serra 
de S. Mamede, com a ambição de alargar o seu portfólio de 
vinhos do Alentejo. A sub-região vitivinícola de Portalegre 
tem atualmente uma oferta enoturística de excelência com 
17 empresas dedicadas à produção de vinhos, algumas com 
propriedades dedicadas ao agroturismo cuja estadia propor-
ciona um contacto inesquecível com a natureza.

Portalegre

Câmara Municipal de Portalegre
245 307 400/1
municipio@cm-portalegre.
www.cm-portalegre.pt

Portalegre
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CRATO, ALENTEJO NO  
SEU ESTADO MAIS PURO

Crato

Situado no coração do Alto Alentejo, integrado numa pai-
sagem de relevo suave, ergue-se o concelho do Crato com 
um passado marcado pela presença dos pastores megalíti-
cos e materializado em mais de 70 antas inventariadas, duas 
das quais “Monumento Nacional” – Anta do Tapadão e Anta 
do Crato.
Entre os olivais e montados que pautam a paisagem do Crato, 
encontra excelentes percursos para treinar o seu sentido de 
orientação. Entre num cenário bucólico a perder de vista, 
tendo como melhor ponto de referência a Ribeira de Seda, e 
respire o Alentejo no seu estado mais puro.
Caminhe pelas preservadas aldeias do concelho, Flor da Rosa, 
Vale do Peso, Aldeia da Mata, Gáfete e Monte da Pedra, e 
encontre interessantes exemplos de arquitetura medieval 
e moderna, como casas simples e solares nobres, igrejas e 
ermidas, uma rica tradição artesanal cujas matérias primas uti-
lizadas, profundamente alentejanas, são diversas: a madeira e 
cortiça no Crato, o barro em Flor da Rosa e o granito em Gáfete.
Já a deliciosa gastronomia deste município destaca-se pela 
qualidade. Preparados com toda a sabedoria de outrora, basta 
juntar ingredientes da terra e da região com sábias mãos alen-
tejanas, para dar jus às migas de batata, à sopa de sarapatel, 
à alhada de cação e ao ensopado de borrego. Quanto aos 
doces, todos de origem conventual, destaque para o "tecola-

meco" cujos ingredientes são ovos, açúcar, banha e amêndoa, 
finalizados com uma cobertura branca enfeitada com pérolas 
– um verdadeiro deleite para olhos e barriga.
Finalmente, e ao longo do ano, pode assistir a vários eventos de 
cariz cultural, tradicional, religioso e musical, como a Semana 
Santa do Crato, o Festival Remember, o Festival Waking Life, 
o Festival Internacional de Acordeão e de Folclore, as Festas 
de Verão em todas as freguesias, a Baja Portalegre 500 e o 
Passeio TT de S. Martinho “Crato por Quatro”. Mas o grande 
destaque vai para o Festival do Crato, um evento de referên-
cia internacional, onde se conjuga a melhor música nacional 
e internacional com os sabores e saberes locais e de várias 
regiões do país, atraindo milhares de visitantes à vila do Crato, 
na última semana de agosto.

Câmara Municipal do Crato
245 990 110
www.cm-crato.pt ou
www.cm-crato.pt/en

Posto de Turismo do Município do Crato
Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa
245997341 / 936436254
turismo@-crato.pt

Crato
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Fronteira

Com raízes na ocupação pré-histórica há mais de 10 mil anos, 
Fronteira é uma vila alentejana fundada no reinado de D. Dinis, 
havendo o registo de que, em 1236, a igreja de Fronteira fica 
na posse da diocese de Évora. Em carta régia de 1424, Fron-
te ira é agraciada com vários pr ivi légios e em 1512, 
D. Manuel I dá-lhe foral.
O seu nome, não havendo certezas, está ligado a três hipó-
teses. Uma delas invoca a possibilidade de Fronteira ter sido 
edificada sobre a linha divisória ou fronteira entre os territórios 
ainda ocupados pelos muçulmanos, a sul, e os recentemente 
reconquistados pelos cristãos, a norte. Outra versão defende 
que a vila foi primeiramente erguida no Outeiro da Vila Velha, 
havendo um forte no outeiro de São Miguel, de onde, por 
razões de salubridade, teria sido transferida para a atual loca-
lização no reinado de D.Dinis, designando-se esta localização 
como um outeiro fronteiro à anterior. Fernando Pina aponta 
ainda uma terceira versão, mais erudita, defendida pela inves-
tigadora francesa Rosa Plana-Mallart, em que faz recuar a 
fundação à época romana e o topónimo ao facto de a sua loca-

Fronteira

Câmara Municipal de Fronteira
Praça do Município, 7460-110 Fronteira
245 600 070
municipio@cm-fronteira.pt
www.cm-fronteira.pt

Posto de Turismo do Município de Fronteira
Centro de Interpretação da Batalha de 
Atoleiros, Avenida Heróis dos Atoleiros, 
7460-101 Fronteira
245 604 023
atoleiros1384@cm-fronteira.pt

FRONTEIRA,  
UM TERRITÓRIO COM HISTÓRIA

lização se situar no limite - fronteira - da administração dos 
territórios das civitates romanas de Ebora (Évora) e Ammaia.
Fronteira possui, porém, escassos vestígios de um castelo 
que marcou uma época e um estatuto para a vila e está ligado 
intimamente a um episódio maior da história de Portugal, a 
Batalha dos Atoleiros.
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AVIS É ALENTEJO, UM ALENTEJO 
DIFERENTE, AUTÊNTICO, ÚNICO!

O Montado representa uma 
parte significativa do territó-
rio de Avis. Este ecossistema 
singular, onde o sobreiro, a 
azinheira e outros carvalhos 
estão representados, é um 
dos elementos centrais da 
paisagem de Avis. Ali, é pos-
sível observar lagos naturais, 
charcas, charnecas húmidas, 
matos e florestas de carva-
lhos e salgueiros. Essa área 
alberga inúmeras espécies 
de fauna, umas residentes 
e autóctones como a lam-
preia de rio, a boga-comum, o 
bordalo, o cágado mediterrâ-
neo, a lontra europeia, o rato 
de cabrera e outras, como o 
morcego-de-ferradura-pe-
queno. As massas de água, 
as áreas florestais pouco 
densas e a fauna abundante 
fomentam o surgimento de 
uma grande diversidade de 
habitats onde se alimentam e 
nidificam inúmeras espécies 
de aves, tais como garças ou 
cegonhas-brancas e negras, 
entre outras aves aquáticas 
e várias espécies de rapina 
noturnas e diurnas.
O Montado modelou o territó-
rio, marcou tradições, definiu 

uma cultura única e promo-
veu o surgimento de produtos 
que moldam a gastronomia 
alentejana. Definiu aquilo que 
somos e aquilo que fazemos. 
Ao longo dos séculos, foram 
aparecendo outras práticas 
agrícolas, com destaque para 
o olival, a vinha, os pomares 
e o cultivo de cereais. Esses 
campos foram o palco privi-
legiado das histórias da nossa 
comunidade, vincadas nos 
elementos etnográficos que 
o Museu do Campo Alente-
jano tão bem retrata. Daqui 
resultam produtos de exce-
lência, como o azeite, o mel, o 
vinho, as compotas, os licores 
e os enchidos e que tão bem 
se conjugam numa gastrono-
mia rica e autêntica, plena de 
sabores tradicionais.
Esses são os mesmos 
campos que, atualmente, 
oferecem a residentes e visi-
tantes, um verdadeiro desafio 
ao lazer e ao desporto, com 
trilhos a desbravar de moto, 
btt, trail ou numa caminhada.
Este é um Alentejo onde o 
Montado se cruza com o 
espelho de água da Albu-
feira do Maranhão, elemento 

simultaneamente distin-
tivo e que quebra o estigma 
de um Alentejo árido, agre-
gando uma oferta turística 
rica e diferenciadora. Com 40 
km de extensão, repartidos 
por três braços, a Albufeira 
do Maranhão apresenta-se 
como o palco ideal para a 
prática de desportos náuti-
cos, nomeadamente o remo, 
que, ano após ano, traz a Avis 
os melhores atletas mundiais, 
sendo mesmo considerada o 
melhor local do mundo para 
a prática de remo.
Pensar em Avis é pensar 
numa história que remonta 
ao século XIII, quando foi 
elemento estratégico na 
reconquista, sede da Ordem 
Militar de S. Bento de Avis, 
uma das mais importantes 
do nosso País e indissociável 
da figura de D. João I, dando 
o nome à segunda dinastia 
de Portugal. O Convento de 
São Bento de Avis e o Cas-
telo, com as suas muralhas, 
permanecem imponentes a 
desenhar a silhueta da vila, 
não permitindo que se ignore 
a herança cultural que os 
Freires legaram a este territó-

rio, numa mistura de credos, 
costumes e saberes.
São estas raízes históricas 
e esta herança cultural que 
estão exaltadas no Centro 
Interpretativo da Ordem de 
Avis.
A Feira Medieval Ibérica de 
Avis, que ocorre todos os 
anos no mês de maio, cele-
bra a história da vila e conduz 
a uma viagem mágica às ori-
gens, tendo como pano de 
fundo a figura de D. João I.
Avis é um verdadeiro convite 
à vida e à descoberta! Venha 
conhecer paisagens deslum-
brantes, onde o montado é 
garantia de biodiversidade e 
a água é omnipresente.

Câmara Municipal de Avis
242 410 060
geral@cm-avis.pt
www.cm-avis.pt

Posto de Turismo
242 410 097
turismo@cm-avis.pt

Avis Avis
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“São muitos os pontos de interesse turístico do concelho. Por um lado, um património natural riquíssimo, com destaque 
para a paisagem de Montado e para a albufeira de Montargil e, por outro, uma oferta cultural cada vez mais diversificada e 
apoiada por equipamentos culturais de excelência, como o Teatro-Cinema Municipal, o Centro de Artes e Cultura de Ponte 
de Sor e o Centro Cultural de Montargil.

Ponte de Sor

PONTE DE SOR: A NATUREZA…  
A ÁGUA E O MONTADO DE SOBRO

O concelho de Ponte de Sor tem a sua paisagem marcada 
pela presença da água, criando paisagens naturais únicas. 
São vários os ribeiros que correm pelo concelho, existindo nas 
suas margens vários moinhos de água de rodízio que marcam 
a paisagem do território desde a Idade Média. Aventure-se 
num percurso pedestre junto a algumas dessas estruturas e 
desfrute de uma diversidade de fauna e flora junto aos açudes 
e de uma paisagem típica de Montado, observando sobreiros 
em vários estados de evolução.
A Ribeira de Sor é, sem dúvida, o curso de água mais impor-
tante do concelho de Ponte de Sor. Uma das entradas da 
cidade é demarcada pela belíssima Zona Ribeirinha que 
oferece a quem a visita vários equipamentos desportivos 
e culturais. Numa das suas extremidades, poderá observar 
a ponte pedonal, com uma estrutura tubular, da autoria do 
artista Leonel Moura.
Já a obra da Barragem de Montargil permitiu criar um espe-
lho de água de beleza natural ímpar, enquadrado no montado 
alentejano. Perfeita para a prática de desportos náuticos, 
desde a Vela ao Wakeboard, passando pela Canoagem ao 
Jet-Ski, as suas margens de areia fina resultam ainda em idí-
licas praias.

Património Natural

Património Cultural

O Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor está instalado 
no edifício de uma antiga Fábrica de Moagem de Cere-
ais e Descasque de Arroz. Fundado em 2009, este Centro 
reúne a Biblioteca Municipal, o Arquivo Histórico Municipal, 
o FabLab Alentejo, os Núcleos de Arqueologia Industrial da 
antiga fábrica, o Centrum Sete Sóis Sete Luas e o Centro de 
Formação e Cultura Contemporânea, albergando ainda um 
recorde do Guiness World Records (2014) – o Maior Mosaico 
de Rolhas de Cortiça do Mundo nesse ano, com cerca de 400 
mil rolhas de cortiça.
O concelho de Ponte de Sor tem também um interessante 
património religioso, com destaque para a Rota do Sagrado 
em Montargil, a Ermida de Nossa Senhora dos Prazeres em 
Vale de Açor e a Capela da Misericórdia de Galveias.
Finalmente, e a título de curiosidade, é ainda possível encon-
trar nas ruas de Ponte de Sor, e das demais freguesias, várias 
obras de arte como forma de contacto mais próximo com a 
comunidade.

Câmara Municipal de Ponte de Sor
242 291 580
geral@cm-pontedesor.pt
www.cm-pontedesor.pt

Posto de Turismo
242 001 020
turismo@cm-pontedesor.pt

Ponte de Sor
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MORA, UM AMOR  
POR DESCOBRIR…
Este é um concelho do Alentejo Central, privilegiado pela 
proximidade a grandes centros urbanos como Évora, 
Lisboa, Santarém, Setúbal e Badajoz.

O concelho de Mora tem 
ao seu dispor um variado 
leque de potencialidades. 
Destacam-se a gastrono-
mia tipicamente alentejana, 
onde não faltam os pratos de 
caça e as migas; o alojamento 
de qualidade e para todos os 
gostos; o património histó-
rico, cultural e turístico, onde 
estão inseridos o Fluviário de 
Mora, o Museu Interactivo do 
Megalitismo e o Parque Eco-
lógico do Gameiro – que 
integra valências como o 
Passadiço em madeira ao 
longo da Ribeira de Raia, o 
Parque de Campismo e o 
Parque Arborismo. Desta-
cam-se também as igrejas, 
os pelourinhos e os coretos 
– que caracterizam a vida das 
gentes que aqui vivem – e as 
Pistas de Pesca de Cabeção, 
Mora e Pavia, palco de vários 
campeonatos internacionais 
da modalidade. Sem esque-

cer as paisagens “a perder de 
vista”.
A valorização deste concelho 
faz-se, também, através da 
realização de eventos sobe-
jamente conhecidos, como o 
Mês das Migas em fevereiro, 
a MoraPesca – feira de arti-
gos de pesca desportiva em 
fevereiro/março, o Festival 
“Música no Rio - Os Outros 
Sons do Fluviário” em julho, 
a Expomora em setembro, 
o São Martinho em novem-
bro, a Mostra Gastronómica 
da Caça entre novembro e 
dezembro, a Prova do Vinho 
Novo de Cabeção em dezem-
bro e as festas e feiras anuais 
durante os meses de verão.
Em suma, convidamos todos 
os visitantes a dar uma pri-
meira volta pela freguesia 
de Mora - Casa da Cultura, 
Praça Conselheiro Fernando 
de Sousa, Jardim Público, 
Parque de Feiras e Exposi-

ções, Museu Interactivo do 
Megalitismo, Pista de Pesca. 
Depois, a rumar à histórica 
Aldeia de Brotas e a fazer um 
pequeno lanche no Jardim 
do Loteamento Municipal ou 
a passear pela Rua da Igreja, 
onde se situa o alojamento 
local Casas de Romaria, que 
dá acesso à Igreja de Nossa 
Senhora de Brotas. E em 
seguida, a degustar um dos 
pratos tradicionais num dos 
restaurantes distribuídos 
pelas quatro freguesias que 
compõem o concelho. Por 
outro lado, Pavia é uma vila 
tipicamente alentejana, onde 
não poderá deixar de parar e 
apreciar as edificações reli-
giosas, a Anta-Capela de 
São Dinis e as várias igrejas, 
o Coreto adornado pela Torre 
do Relógio, bem como a 
Casa-Museu Manuel Ribeiro 
de Pavia e o Miradouro. Final-
mente, passe por Cabeção, 

terra do vinho da talha e da 
uva, e aprecie as adegas típi-
cas com as talhas de barro, 
o parque da Eira do Quarto, 
a Pista de Pesca Internacio-
nal. Parta depois em direção 
ao Fluviário de Mora, lade-
ado pelo Parque Ecológico 
do Gameiro,

Câmara Municipal de Mora
266 439 070
geral@cm-mora.pt
www.cm-mora.pt

Posto de Turismo
266 439 079
turismo@cm-mora.pt

Mora Mora
52
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SOUSEL, UM TERRITÓRIO ONDE A 
RURALIDADE TEIMA EM  
SOBREVIVER E REINVENTAR-SE

O nome deste concelho aparece pela primeira vez referen-
ciado no Foral Medieval de Estremoz (1258), no qual D. Afonso 
III faz referência aos Reguengos de Sousel. Além do patri-
mónio religioso, de que são exemplos a Igreja de Nossa Sr.ª 
da Orada e os painéis de azulejos que retratam episódios 
da vida d’O Condestável, o concelho de Sousel é também 
conhecido pela antiga indústria dos Fornos de Cal, de origem 
remota, cujos vestígios ainda hoje se encontram dissemina-
dos pelas Serras circundantes a Sousel: dezenas de fornos 
de cal que representam tudo o que resta desse saber-fazer, 
entretanto, extinto.
Outros saberes-fazer felizmente permaneceram até aos 
nossos dias, designadamente aqueles ligados à indústria 
agroalimentar e que trazem até à mesa produtos de exce-
lência, como são os Enchidos, Queijos, Vinhos e Azeite. Os 
produtos endógenos representam uma grande fatia da eco-
nomia local e isso reflete-se na apropriação da paisagem, 
entre olivais, montado e algumas vinhas. Destacamos as 
quatro cooperativas de olivicultores, tantas quantas as Fre-
guesias do Concelho, e a indústria transformadora de Carnes, 
onde o borrego se expressa de uma forma muito vincada, 
nomeadamente pela sua tradicional presença na gastrono-
mia local.
Alguns dos mais emblemáticos eventos do concelho de 
Sousel celebram estas e outras tradições, como é o caso 
da Bênção do Gado, em Santo Amaro, que destaca o típico 
Bolo Branco, ou a Romaria a Nossa Senhora do Carmo na 
segunda-feira da Páscoa, orgulhosamente participada pelas 

suas gentes no cimo da Serra de São Miguel, com a vincada 
presença gastronómica do borrego, à mesa ou na cesta do 
piquenique, confecionado de diferentes formas. A devoção a 
Nossa Senhora do Carmo junto ao templo com o seu nome, 
dá lugar a uma missa campal, sendo que o dia termina, com 
a tradicional corrida de touros na Praça Pedro Louceiro, uma 
das mais antigas da Península Ibérica.
Visitar o concelho de Sousel é vivenciar a pacatez destas 
terras e a simplicidade e hospitalidade das suas gentes. É 
partir à descoberta de locais, iguarias e tradições únicas, 
num território onde a ruralidade teima em sobreviver e rein-
ventar-se, hoje entendida como uma potencialidade, que se 
experiencia a cada momento.
Finalmente, recomenda-se a visita ao Museu dos Cristos que 
apresenta uma magnífica seleção de peças com base na 
coleção de 1486 imagens de Cristo, das mais variadas tipolo-
gias, proveniências e épocas. E, uma visita guiada à Rota das 
Igrejas, que lhe dará um conhecimento mais profundo e por-
menorizado sobre o património religioso e a história de Sousel.

268 550 100
geral@cm-sousel.pt
www.cm-sousel.pt

Câmara Municipal de Sousel 

268 550 103 (Museu dos Cristos) 
268 550 111 (Biblioteca Municipal)

Posto de Turismo

Sousel Sousel
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ESTREMOZ, TEM MAIS ENCANTO

Estremoz

O seu castelo medieval domina a paisagem envolvente, no 
topo de uma colina donde se avistam os campos cultivados, 
as vinhas verdejantes, os montados de sobreiro e azinheira, a 
Serra d’Ossa, o castelo de Évora Monte, os olivais e as pedrei-
ras de mármore.
Estremoz desenvolveu-se no interior das muralhas da 
segunda linha de fortificação, mandadas construir entre os 
séculos XVII e XIX para defender a Praça Militar de Estremoz. 
Grande parte desta linha de muralhas ainda existe, com as 
suas quatro portas monumentais, os seus baluartes, revelins 
e outras estruturas defensivas, que no seu conjunto formam 
as imponentes fortificações da cidade.
Aqui, o mármore é o principal material de construção, servindo 
de base para a construção e decoração de diversos monu-
mentos e espaços públicos urbanos. A extração de mármore 
que marca a paisagem a nascente da cidade, existe desde a 
época romana e foi, durante muitos anos, a principal atividade 
económica do concelho.
No Rossio Marquês de Pombal, uma das maiores praças 
principais do país, realiza-se semanalmente, aos sábados de 
manhã, um importante mercado tradicional e uma feira de 
antiguidades e velharias, atraindo milhares de visitantes da 
região e da vizinha Espanha. O Mercado de Estremoz é um 
regalo para os sentidos, numa interessante mistura de sons, 
cores, cheiros, paladares e sensações tácteis, que deslumbra 
todos aqueles que o visitam e experienciam as ambiências 
que proporciona.
Na área do artesanato, destacam-se os Bonecos de Estremoz, 
figuras modeladas em barro e pintadas de cores garridas, tra-
tando-se de uma arte que existe desde o século XVII, tendo 

a Produção de Figurado em Barro de Estremoz sido incluída 
na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade da UNESCO em 07/12/2017.
Graças às excelentes condições edafoclimáticas do territó-
rio em que o concelho se insere, a produção de vinhos de 
qualidade é atualmente uma das suas principais atividades 
económicas que, associada à produção de azeites e à extraor-
dinária gastronomia tradicional alentejana, possui um enorme 
potencial turístico na região.
O concelho possui nove freguesias, oito das quais rurais, 
sendo que a freguesia rural que maior número de visitantes 
atrai é a de Évora Monte, com o seu imponente castelo e uma 
História riquíssima, com destaque para o facto de ali ter sido 
assinada a Convenção de Évora Monte, em 26/05/1834, que 
pôs termo à guerra civil entre liberais e absolutistas. Também 
a freguesia de Veiros se destaca pelo seu património monu-
mental e histórico, tendo no seu castelo nascido a dinastia 
de Bragança.
Razões não faltam para conhecer o concelho de Estremoz, o 
seu património e as suas gentes e perceber por que razão se 
continua a afirmar que Estremoz tem mais encanto.

268 339 200
www.cm-estremoz.pt

Câmara Municipal de Estremoz

268 339 200
Posto de Turismo

Estremoz
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Situada no centro do Alentejo, Arraiolos alcançou notorie-
dade mundial pelos seus belos tapetes feitos à mão, fruto da 
arte, do saber e da perseverança das suas gentes que desde 
há quinhentos anos mantêm viva uma tradição que marca de 
forma ímpar a sua identidade e que se constitui como uma 
das mais belas artes do nosso património cultural.
Visto do imponente Castelo de Arraiolos, o concelho é uma 
vasta extensão ondulante de montado de sobro e azinho que, 
desde sempre, se constituiu como a principal fonte de sus-
tento dos povos que aqui habitaram e que ainda hoje está 
bem presente no quotidiano das suas gentes. Os produtos 
do montado traduzem-se numa gastronomia rica e variada 
onde se destacam as migas com carne de porco, o enso-
pado de borrego, e também a Empada de Arraiolos que se 
tornou emblemática.
Os chefs locais souberam aliar a simplicidade da gastrono-
mia local com os vinhos que aqui se produzem. A doçaria 
marca igualmente a sua presença à mesa onde se destaca 
o Nógado, as Cavacas do Vimieiro e os Pastéis de Toucinho.
O espaço rural e a sua relação com as gentes do concelho 
podem ser revisitados no Centro Interpretativo do Mundo 
Rural, um importante contributo para a preservação da memó-
ria histórica da sociedade rural alentejana entre as últimas 
décadas do século XIX e meados do século XX. Aqui estão 
representados os ciclos agrícolas, as atividades, usos e 
costumes associados à vida rural, através da exposição de 
alfaias, equipamentos e utensílios, maioritariamente doados 
ou emprestados pela população do concelho de Arraiolos, 
obedecendo ao calendário da agricultura alentejana no perí-
odo anterior à introdução da mecanização.
No centro histórico da vila de Arraiolos irá encontrar os Tape-
tes de Arraiolos. As Casas de Tapetes guardam a tradição 
secular onde as dedicadas bordadeiras se mantêm fiéis às 
técnicas originais e aos padrões do tapete de Arraiolos.
O Cento Interpretativo do Tapete de Arraiolos, implantado 
no histórico edifício do antigo Hospital do Espírito Santo, é 
um museu de desenho contemporâneo onde se apresenta a 
história, as técnicas, os materiais e a evolução decorativa de 
uma das mais importantes expressões das artes decorativas 

portuguesas. Neste espaço museológico poderá conhecer 
as influências, as origens da evolução decorativa do tapete 
de Arraiolos desde o século XVI até aos nossos dias. Sob o 
solo da antiga capela do antigo Hospital do Espírito Santo é 
possível observar um conjunto de fossas escavadas no subs-
trato geológico, que fizeram parte de um complexo tintureiro 
de grande dimensão existente entre os séculos XIII e XIV, no 
local que é hoje a Praça do Município.
A Igreja da Misericórdia de Arraiolos cuja construção data de 
1585 é um exemplo de arte religiosa do estilo barroco, onde 
se encontra um conjunto de painéis de azulejo de grandes 
dimensões que revestem os alçados da nave e o transepto do 
templo, e que são datados de 1753 e representam as catorze 
Obras da Misericórdia.
Desafiando-o a fazer um passeio a pé, o Convento dos Loios, 
dedicado a Nossa Sra. da Assunção, é um edifício quinhen-
tista, de arquitetura eclética, e constitui-se como um autêntico 
álbum de formas e estilos artísticos do século XVI, do tar-
do-gótico ao estilo-chão, conjugando ainda a elegância do 
estilo manuelino e a austeridade do barroco. O conjunto edifi-
cado inclui uma belíssima capela e desfruta de um excecional 
enquadramento paisagístico, merecendo, sem dúvida, uma 
visita.
Aqui irá encontrar variadíssimos motivos de interesse que 
convidam à prática de atividades ao ar livre. Inicie o seu per-
curso na Ecopista do concelho, construída sobre a antiga linha 
de caminho-de-ferro do ramal Évora – Mora, ou guie-se pelo 
mapa no percurso Entre Pontos e Colinas e descubra, a pé ou 
de bicicleta, todo um património que irá surpreender a cada 
momento e justificará a sua visita a Arraiolos.

266 490 240
geral@cm-arraiolos.pt
www.cm-arraiolos.pt

Câmara Municipal de Arraiolos

266 490 254
www.visitarraiolos.pt

Posto de Turismo

ARRAIOLOS, TERRA DE TAPETES, 
SABERES E TRADIÇÕES

Arroiolos Arraiolos
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MONTEMOR-O-NOVO, UM 
PATRIMÓNIO QUE REMONTA 
AO PALEOLÍTICO

Montemor-o-Novo situa-se na região do Alentejo Central, no 
distrito de Évora. O seu território estende-se por uma área de 
1.232km2, tornando este concelho um dos maiores do país.  
Em termos geográficos, situa-se num importante nó de dis-
tribuição de tráfego rodoviário, ligando facilmente diversas 
capitais de distrito como Évora, Santarém, Setúbal e Lisboa, 
sendo o seu acesso A6 um fator facilitador na ligação à capital 
e a Espanha. Por outro lado, o surgimento da Rota da Estrada 
Nacional 2, que atravessa o concelho, revelou-se uma mais-
-valia para o turismo da região.
A presença do Homem, na região de Montemor-o-Novo 
remonta ao paleolítico, sendo visíveis os seus vestígios na 
Gruta do Escoural. No neolítico e calcolítico, comunidades de 
pastores e agricultores estabeleceram-se no território mar-
cando a paisagem através da construção de grandes antas, 
menires e cromeleques. Também os romanos e os árabes 
por aqui passaram deixando vestígios mais ténues, mas ainda 
assim marcantes.
Contudo, foi já em plena Idade Média que Montemor se afir-

mou como território autónomo. Em 1203 recebeu o primeiro 
foral de D. Sancho I. A vila, à época localizada no interior das 
muralhas do castelo, foi-se desenvolvendo e atingiu o seu 
apogeu no século XV e inícios do XVI. Este apogeu refletiu-se 
sobretudo a nível monumental com a construção de igrejas, 
conventos e outros edifícios que, em grande parte, ainda hoje 
podem ser observados.  Para conhecer melhor o concelho, 
sugere-se uma visita ao Centro Interpretativo do Castelo de 
Montemor-o-Novo; Centro de Etnologia – Museu Local; Centro 
Interpretativo e Gruta do Escoural; e Núcleo Museológico do 
Convento de São Domingos.

266 898 100
cmmontemor@cm-montemornovo.pt
www.cm-montemornovo.pt

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo

266 898 103
Posto de Turismo

Montemor-O-Novo Montemor-O-Novo
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266 777 000
cmevora@cm-evora.pt 
www.cm-evora.pt

Câmara Municipal de Évora

Évora é uma cidade histórica 
de grande beleza, mas fora 
do centro urbano, a região 
continua a ostentar a sua 
riqueza patrimonial, nome-
adamente pela existência 
de valiosos testemunhos da 
monumentalidade mega-
lítica. A paisagem rural do 
Concelho caracteriza-se pela 
existência de extensas man-
chas de floresta de sobro 
e azinho conjugadas com 
áreas de pastagens, de olival, 
vinhas e algumas culturas 
de regadio alimentadas pela 
rede hidráulica do Alqueva.
No Centro Histórico de Évora, 
rodeado em todo o seu perí-
metro por belas muralhas, 
vivem memórias históricas 
em cada rua, em cada casa, 
em cada habitante. Évora é 
herdeira de uma rica e diver-
sificada herança cultural, 
construída e preservada ao 
longo de milénios de histó-
ria. Habitada desde o período 
neolítico, as suas praças e 

monumentos falam sobre 
a história local e nacional, 
a religião e a cultura de um 
povo que se orgulha do seu 
passado e do seu presente. 
A riqueza monumental desta 
cidade que sendo histórica, é 
ao mesmo tempo viva, dinâ-
mica e moderna, motivou a 
classificação como Patrimó-
nio Mundial em 1986 pela 
UNESCO, o que consolidou 
a cidade como principal polo 
de atração turística da região.
Évora é uma cidade de média 
dimensão que assume cla-
ramente a sua identidade 
cultural e patrimonial. Esta 
identidade, de raízes bem 
sustentadas nas políticas 
municipais de apoio, preser-
vação e promoção, aliada à 
forte dinâmica cultural que 
marcou a vida da cidade nos 
últimos anos, levou a um 
importante compromisso de 
toda a sociedade: a candida-
tura a Cidade Capital Europeia 
da Cultura 2027. Preservar o 

património é manter viva a 
História da Cidade.
Évora é por isso uma cidade 
de cultura porque preserva, 
defende e valoriza o seu 
património. Os numerosos 
museus, os monumentos 
seculares e milenares, o 
casario único que compõe o 
Centro Histórico, cada deta-
lhe de cada fachada, cada 
porta de postigo, cada janela 
ou varanda gradeada, cada 
pedra da calçada que cara-
teriza as ruas e travessas, 
tecem uma malha de encon-
tros a cada esquina. Tudo 
isto casa com as tradições, 
abraça os hábitos, os costu-
mes, a vida de quem lá vive.
Mais do que os monumen-
tos icónicos como o Templo 
Romano, a Sé Catedral, a 
Igreja de S. Francisco com a 
Capela dos Ossos, o Aque-
duto da Água da Prata, as 
Muralhas Fernandinas, o 
Teatro Garcia de Resende, 
o Palácio de D. Manuel, 

entre outros, mais do que o 
conjunto de edifícios classi-
ficados, igrejas, conventos, 
palacetes e casas senhoriais 
que merecem a atenção dos 
visitantes, Évora é um todo: 
uma conjugação harmoniosa 
de elementos arquitetóni-
cos, onde o mais imponente 
se integra no mais simples, 
e toda esta simplicidade se 
torna imponente. 

266 777071
postodeturismo@cm-evora.pt

Posto de Turismo

ÉVORA, BELEZA NATURAL, 
RIQUEZA MONUMENTAL E 
DESENVOLVIMENTO, TUDO NUMA 
SÓ CIDADE

Évora Évora
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O território hoje conhecido 
como pertencente ao Muni-
cípio do Redondo tem sinais 
de ocupação humana com 
milénios de existência, como 
testemunham os numerosos 
monumentos megalíticos 
existentes na região. A própria 
localização da Vila conse-
gue ter uma ligação a um 
distante passado, tendo sido 
identificados os restos de 
uma importante fortificação 
datada do terceiro milénio 
antes de Cristo, localizada no 
Alto de São Pedro.
A paisagem do Concelho do 
Redondo é dominada pela 
Serra D'Ossa, ponto mais 
alto do Alentejo Central, com 
uma grande diversidade de 
seres vivos, alguns raros e 
de grande interesse de con-
servação. Na sua encosta, 
encontra-se a Aldeia da Serra 
D’Ossa, com um Centro de 
Cycling, percursos pedestres 
e BTT para os amantes destas 
atividades. A Serra D'Ossa 
teve uma importante comu-
nidade de monges eremitas 
cujo convento é hoje uma 

referência por possuir um 
dos mais notáveis núcleos de 
painéis de azulejos do país. 
Possuidora de uma paisa-
gem deslumbrante inserida 
no meio da planície alente-
jana, encontra-se valorizada 
pela construção de um pas-
sadiço, o “Passadiço da Serra 
D’Ossa” para os amantes da 
natureza.
A partir do cume da Serra 
é possível avistar grande 
parte do Concelho, onde se 
destacam a própria vila do 
Redondo, a povoação de 
Montoito e outras povoações 
de menor dimensão. Todo o 
concelho enquadra na perfei-
ção naquilo que é o Alentejo, 
com povoados de casario 
branco ornamentados com 
faixas coloridas e dispersos 
por um território que se divide 
entre zonas de montado de 
Sobro e Azinho e terrenos 
agrícolas.
Redondo é um concelho que 
ConVida. De gastronomia 
variada e autêntica, onde as 
ervas aromáticas, o azeite, o 
pão, os queijos, os enchidos e 

o mel são o melhor cartão de 
visita. Associado às melhores 
iguarias locais, o concelho 
destaca-se pelas inúmeras 
adegas, convidando à degus-
tação de requintados vinhos 
(distinguidos internacional-
mente) e a visitas aos locais 
de transformação deste pre-
cioso néctar.
Redondo, terra de oleiros 
e almocreves, de vinha e 
montado de paisagens por 
desbravar, vila rica em his-
tória e monumentos que 
poderá visitar como o Museu 
Regional do Vinho, a Enoteca, 
o Museu do Barro, o Eco-
museu e a Oficina das Ruas 
Floridas – criada para valori-
zar a arte de trabalhar o papel 
e possibilitar a quem a visita 
essa experiência.
Ruas Floridas, a tradição 
de ornamentar as ruas com 
flores de papel, no Redondo 
remonta a 1838. Trata-se de 
um evento bienal, durante 
o qual a população escolhe 
um tema e prepara durante 
meses a decoração das ruas 
da vila com flores e outros 

266 989 210 
cmmontemor@cm-montemornovo.pt
www.cm-redondo.pt

Câmara Municipal do Redondo

objetos elaborados em 
papel colorido. Mais do que 
um evento, as Ruas Floridas 
representam uma manifesta-
ção de afirmação identitária 
durante a qual são postos 
em evidência inúmeros aspe-
tos culturais do concelho do 
Redondo.
O Município do Redondo tem 
assim para mostrar a quem 
o visita variados pontos de 
interesse, onde se respira 
o acolhimento das gentes 
deste território, fazendo de 
cada visitante uma compa-
nhia e levando-o a partir de 
coração cheio.

266 909 100
Posto de Turismo

REDONDO, ALENTEJO FLORIDO

Redondo Redondo
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REGUENGOS DE MONSARAZ,  
A VARANDA DO GRANDE  
LAGO ALQUEVA

Reguengos de Monsaraz

No distrito de Évora, destaca-se o concelho de Reguengos de 
Monsaraz. O seu enquadramento na magnífica planície Alen-
tejana e no azul da albufeira do  Alqueva, bem como o valioso 
património histórico, arquitetónico, arqueológico, paisagístico, 
ambiental e etnográfico, fazem deste um destino turístico de 
referência na região.
A vila histórica de Monsaraz é, atualmente, a varanda do 
Grande Lago, apresentando-se como um dos mais bonitos 
postais turísticos de Portugal. A praia fluvial de Monsaraz, 
situada no Centro Náutico de Monsaraz, foi a primeira praia 
do Grande Lago Alqueva e tem sido distinguida, desde a sua 
inauguração em 2017, com o galardão Bandeira Azul e com as 
classificações Praia Acessível e Praia Saudável. A sua envol-
vente e os mais de 150 monumentos megalíticos existentes 
– donde se destacam o Cromeleque do Xerez, o Menir do Bar-
rocal (o segundo maior da Península Ibérica com 5,70 metros), 
as Antas do Olival da Pêga ou o Menir da Belhoa – dão a quem 
a visita o prazer de percorrer estórias com mais de cinco mil 
anos. No Grande Lago Alqueva é ainda possível desfrutar 
da prática de várias atividades náuticas e de inesquecíveis 
passeios de barco, por entre centenas de ilhas e recônditos 
recantos que sabem muito bem cativar o nosso olhar.
A Reserva Dark Sky Alqueva, da qual faz parte o Município 
de Reguengos de Monsaraz, foi também reconhecida como 
a primeira Reserva do Mundo a obter a Certificação Starlight 

Tourism Destination, atribuída pela Unesco e pela Organiza-
ção Mundial do Turismo, comprovando assim as caraterísticas 
únicas do céu noturno presente nesta zona do Alentejo.
Por outro lado, a Olaria de São Pedro do Corval – o maior 
centro oleiro de Portugal – conta atualmente com cerca de 
duas dezenas de olarias e uma tradição cerâmica que remonta 
a tempos pré-históricos. Este grande centro oleiro é ainda 
um dos poucos sítios onde qualquer visitante pode ver, sem 
marcação prévia, a qualquer hora do dia, oleiros a trabalhar 
na roda, na sua atividade quotidiana, numa manifestação de 
autenticidade cultural que nos lembra, a cada momento, uma 
das mais antigas ligações do Homem com a natureza: a de 
moldar a terra.
Finalmente, e no que à tradicional e apetecível gastronomia 
diz respeito, não deixe de provar as migas alentejanas, o enso-
pado de borrego, o gaspacho, as açordas, o peixe do rio e as 
peças de caça como o coelho, a lebre, a perdiz ou o javali!

Reguengos de Monsaraz

266 508 040
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

927997316
Posto de Turismo de Monsaraz
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PORTEL, CAPITAL DO MONTADO 
E PORTA DO ALQUEVA

Situado no coração do Alen-
tejo, o concelho de Portel 
caracteriza-se fisicamente 
por incorporar a Serra de 
Portel, acidente geográfico 
que ocupa quase a totalidade 
do território, e por possuir 
uma das maiores manchas 
de montado da região mas, 
também, duas importan-
tes albufeiras que marcam a 
paisagem, a de Alvito e a de 
Alqueva.
Também a história marcou 
Portel, a vila e o seu territó-
rio. O concelho tem origem 
em meados do século XIII, 
quando, a partir de 1257, 
D. João Peres de Aboim, 
também conhecido por D. 
João de Portel, entra na 
posse de uma extensa área 

que formou o termo do Con-
celho de Portel. A vila nasceu 
praticamente com D. João 
de Portel e desenvolveu-se 
à sombra do castelo por ele 
fundado. Desse legado, des-
taca-se como monumento 
mais marcante na vila de 
Portel o seu conjunto forti-
ficado, em que se destaca 
a imagem do castelo com a 
imponente torre de mena-
gem e a vasta cerca em taipa 
que envolve a colina.
Portel convida à descoberta 
do património religioso exis-
tente na vila e nas aldeias. 
Percorrer as ruas é descobrir 
Igrejas dos séculos XVI - XVIII 
e um conjunto de residências 
nobres edificadas nos sécu-
los XVIII-XIX. No concelho, 

existem numerosas capelas 
isoladas e templos integra-
dos nas povoações, alguns 
com origem medieval. Entre 
esses, a Igreja de Vera Cruz, o 
antigo Mosteiro da Ordem de 
Malta e o Santuário do “Santo 
Lenho”, referência nacional 
da religiosidade.
Portel desdobra-se entre a 
serra e a planície, e aproveita 
os seus pontos de obser-
vação mais elevados para 
desfrutar de magníficas vistas 
sobre grande parte da região, 
onde muitas vezes se erguem 
ermidas, como é o caso de 
S. Pedro no ponto mais alto 
da serra, e aldeias que cons-
tituem autênticos miradouros.
Portel é detentora de uma 
beleza natural e cultural 

única, uma terra onde o cante 
alentejano é a alma dos por-
telenses, o artesanato é 
marcado pela cortiça e a gas-
tronomia é rica e variada, com 
as açordas de “mil e uma” 
variantes.
Visitar Portel é deslumbrar-se 
com o seu património histó-
rico, é desfrutar da paisagem 
de montado, é navegar e 
mergulhar nas águas tran-
quilas do Lago de Alqueva.

266 619 030
geral@portel.pt
www.portel.pt

Câmara Municipal de Portel

266 619 032
turismo@portel.pt

Posto de Turismo

Portel

Portel e o Grande Lago

Conhecer Portel é descobrir o Grande Lago de Alqueva. Essa 
imensidão de água é hoje um polo de atração turística, quer 
para atividades mais tradicionais, quer para as atividades náu-
ticas que ganham cada vez maior expressão na região, como a 
canoagem, a vela, o windsurf, os passeios de barco e os cruzei-
ros, a partir da Marina da Amieira - uma marina com bandeira 
azul, um paraíso para desfrutar do Lago Alqueva.
As suas margens convidam aos passeios na natureza e aqui 
encontra alguns locais excelentes para a observação de 
aves. Para mergulhar nas águas de Alqueva, a Praia Fluvial 
de Amieira, zona balnear junto à aldeia de Amieira, oferece 
condições de excelência para o descanso e lazer.

O montado em Portel

A Serra de Portel é dominada pelo montado, que ocupa mais 
de metade da área florestal do concelho. Na serra abunda o 
mato de características mediterrânicas, formado por um con-
junto de espécies em boa parte responsáveis pela qualidade 
do mel nela produzida. A par do mel existe uma variedade de 
produtos associados ao montado, de excelente qualidade e 
de grande valor económico, os enchidos, os queijos, os cogu-
melos, as plantas aromáticas que compõem a rica e variada 
gastronomia local.
O montado acolhe espécies cinegéticas de grande valor, 
constituindo-se Portel um destino por excelência para a 
caça, nomeadamente a caça turística. Graças ao potencial 
que o montado representa, a Feira do Montado, um evento 
de referência na região e o Pavilhão Temático – a Bolota, são 

importantes espaços de valorização deste recurso e um atra-
tivo para quem visita o território.
A riqueza ambiental e a beleza paisagística da Serra de Portel 
são um convite para os apreciadores da natureza. Ao longo do 
ano, os “Passeios por cá” oferecem a possibilidade de desco-
brir as paisagens de Portel e a Grande Rota do Montado, que 
percorre todo o concelho, permite conhecer a riqueza natu-
ral da serra, descobrir lugares perdidos no tempo e desfrutar 
de momentos únicos na natureza.  

Portel é sol, natureza e água. É paisagem e história e uma 
gastronomia que propicia momentos únicos. Portel é hoje, a 
“Capital do Montado” e a “Porta de Alqueva”. 

Portel
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O concelho de Ferreira do 
Alentejo localiza-se no Baixo 
Alentejo, distrito de Beja, a 
150 km de Lisboa, 24 km de 
Beja, 70 km de Évora e 150 
km de Faro. O topónimo da 
vila está intimamente ligado 
a uma tradição popular, a 
lenda da cidade de Singa, 
que afirma que por volta 
do século V uma valorosa 
mulher, esposa de um fer-
reiro, defendeu o povoado 
dos invasores bárbaros.
No concelho de Ferreira, a 
história e a paisagem andam 
de mãos dadas. Andar pelas 
ruas da vila de Ferreira é con-
tactar, passo a passo, com a 
história deste concelho mate-
rializada nas inúmeras igrejas, 
capelas, ermidas e solares, 
quando somos remetidos 
para o meio natural depara-
mo-nos com uma região de 
solos de muito boa apetên-
cia agrícola e uma estrutura 
fundiária economicamente 
competitiva. Ferreira do Alen-
tejo tem uma área de regadio 
superior a 26.000 hectares, 
assumindo por isso uma posi-
ção central no projeto agrícola 
de Alqueva. Além disso, 
o concelho acolhe ainda 
duas quintas agrícolas de 
grande representatividade, 
a Quinta de Vale da Rosa e 
a Quinta Oliveira da Serra. A 
nível de núcleos museológi-
cos, destaque para o Museu 
Municipal, o Núcleo de Arte 
Sacra, o Arquivo Munici-
pal, a Casa do Vinho e do 
Cante e a Estação Arqueoló-
gica do Monte da Chaminé. 
Além disso, destaque ainda 
para o riquíssimo património 
religioso com as inúmeras 
igrejas, capelas e ermidas, 
das quais se destaca a Capela 

do Calvário. De arquitetura 
arrojada, evocando o martí-
rio de Cristo, esta pequena 
capela, exemplar único no 
nosso País, é Imóvel de Inte-
resse Público e tornou-se no 
símbolo do Município. Outro 
local em destaque e de pas-
sagem obrigatória é a Ponte 
Romana em Alfundão, cons-
truída em aparelho de pedra, 
argamassa e tijolo, com três 
arcos redondos sendo o cen-
tral de maior raio e com piso 
de calçada em pedra.
No que diz respeito a espaços 
naturais, Ferreira tem uma 
apetecível oferta para todos 
os que apreciam a natureza 
e, neste domínio, os grandes 
enfoques vão para a Zona 
Ribeirinha de Santa Marga-
rida, a Barragem de Odivelas 
e a Lagoa dos Patos. Refi-
ra-se que a Barragem de 
Odivelas é uma das maiores 
barragens do Baixo Alentejo, 
enquanto na Lagoa dos Patos 
é possível avistar as maiores 
concentrações de patos de 
todo o Baixo Alentejo, mas 
também de garças e outras 
pernaltas, como colhereiros 
e flamingos.
O património cultural imate-
rial tem o peso de séculos 
de tradição, chamando-se a 
atenção para o artesanato, o 
cante alentejano e a gastro-
nomia. No artesanato, o ferro 
forjado, as cestas de esteira 
e as mobílias alentejanas são 
as maiores atrações. O cante 
alentejano tem em Ferreira 
um encanto e importância 
acima da média: 12 grupos 
corais ativos, sendo os grupos 
mais emblemáticos e histó-
ricos do concelho, o Alma 
Alentejana de Peroguarda, 
Os Trabalhadores da Casa do 

Povo e os Rurais de Figueira 
dos Cavaleiros. No que à gas-
tronomia diz respeito, em 
Ferreira do Alentejo, prati-
ca-se a boa e típica cozinha 
alentejana onde os enchidos, 
a açorda de alho, o enso-
pado de enguias do Sado, a 
carne de porco à alentejana, 
a açorda de beldroegas, a 
açorda de carrasquinhas, as 
famosas migas e o gaspacho 
regados com o bom vinho 
da Herdade do Pinheiro não 
deixam ninguém indiferente. 
A coroar a refeição, sugeri-
mos os ferreirenses (bolos 
de amêndoa e chila).
O Município de Ferreira do 
Alentejo promove ainda, em 
parceria com várias entida-
des, rotas turísticas temáticas 
com o objetivo de promo-
ver o concelho. Disso são 
exemplo a Rota da Uva sem 
Grainha, a Rota do Azeite e do 

Vinho Alentejano e a Rota da 
Estrada Nacional 2.
No que diz respeito a Feiras, 
Festas e Festivais, destaque 
para o Festival Giacometti 
que acontece no 1º fim-de-
-semana de junho. A figura 
que dá nome ao festival foi 
uma personalidade que, 
apesar de natural da Córsega, 
fez um trabalho de recolha e 
investigação notáveis em prol 
da Cultura Popular – literatura 
oral, música, dança e medi-
cina tradicional.

284 738 700  
geral@cm-ferreira-alentejo.pt
www.cm-montemornovo.pt

Câmara Municipal de Portel

284 739 620
Posto de Turismo

FERREIRA DO ALENTEJO, ONDE A 
HISTÓRIA E A PAISAGEM ANDAM DE 
MÃOS DADAS!

Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo
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ODEMIRA, ALENTEJO SINGULAR
Situado na Costa Alentejana, o concelho de Odemira define-
-se pela sua diversidade natural e cultural, conferidas pelo 
rio Mira, albufeira de Santa Clara, praias, falésias, planície, 
serra, montado, floresta, património arquitetónico, gastro-
nomia, pesca e agricultura. Uma multiplicidade que faz de 
Odemira um Alentejo Singular, o maior concelho do país. São 
1.720 km2 para descobrir!
A costa Atlântica é o coração do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, que conserva grande biodiver-
sidade, com espécies únicas no mundo.
Ao longo de cerca de 50 km de costa encontram-se diversas 
praias, destinos de excelência para quem prefere qualidade, 
águas cristalinas e areais finos, em sistemas dunares ou encai-
xadas nas falésias. Cada uma das 12 praias odemirenses é um 
tesouro por descobrir, com características que as diferenciam 
e tornam únicas, e todas distinguidas com a Bandeira Azul. 
Num possível roteiro, de norte para sul, começamos pela força 
do Alentejo Atlântico nas ondas das duas praias do Malhão. 
Em Vila Nova de Milfontes, vila histórica de visita obrigatória, 
quatro praias na foz do rio Mira: Farol, Franquia, Furnas Rio e 
Furnas Mar. As duas praias do Almograve são bastante procu-
radas por famílias na baixa-mar. Protegida pela falésia e pela 
rocha do Palheirão, encontramos a praia da Zambujeira do Mar. 
A sul, nas praias dos Alterinhos e Carvalhal, estamos em per-
feita harmonia com a natureza. Uma praia fluvial descobre-se 
num interior tranquilo, nas águas da Barragem de Santa Clara. 
Destaque ainda para os quatro portinhos de pesca artesanal, 
como o imponente Cabo Sardão e o centenário Farol, onde 
as falésias e o Atlântico medem forças.
A costa é também referência com a Rota Vicentina que ofe-
rece em Odemira dois percursos: o Trilho dos Pescadores 
(junto ao mar) e o Caminho Histórico (pelo interior). Uma expe-
riência única para fazer com tempo e disponibilidade para a 
paisagem e para a natureza. 
Pela sua extensão, Odemira é destino de excelência para ati-
vidades na natureza, entre o litoral e o interior: surf, bodyboard, 
mergulho, pesca desportiva, canoagem, stand up paddle, 
caminhadas, BTT, parapente, passeios a cavalo, passeios de 
barco (no mar, rio e barragem) ou observação de aves. O inte-
rior de Odemira apresenta igualmente valores paisagísticos 
interessantes: o Rio Mira que atravessa o concelho, a Barragem 
de Santa Clara, a Serra de S. Luís e os campos de montado, 
tão caraterísticos da paisagem alentejana.

A riqueza arquitetónica regista-se nas aldeias e vilas bem 
preservadas, com antigas igrejas e típicos casarios brancos, 
como Relíquias, S. Luís, S. Martinho das Amoreiras, Vale de 
Santiago, Santa Clara-a-Velha, Sabóia, nas vilas de Colos e de 
Odemira, esta com o seu moinho de vento e a elegante zona 
ribeirinha. O cante alentejano e o baldão, acompanhado pela 
viola campaniça, assim como o artesanato são outra riqueza 
cultural de Odemira.
Também a gastronomia espelha a diversidade do território, 
pois é tão variada quanto a paisagem. Do mar, os sabores do 
“Melhor polvo do Mundo!”, sargo, robalo, feijoada de chocos 
e búzio, arroz de marisco, percebes, lagosta, navalheira, ouri-
ços ou sapateira. Do interior, os sabores da carne, da feijoada e 
do cozido de grão, mas também enchidos, queijos, pão, mel, 
vinho e a incontornável aguardente de medronho.

Aceite o desafio e parta à descoberta de Odemira, um Alen-
tejo Singular.

283 302 900
geral@cm-odemira.pt
www.cm-odemira.pt

Câmara Municipal de Odemira

www.turismo.cm-odemira.pt
Posto de Turismo de Vila Nova de 
Milfontes: 
283 996 599
turismo.milfontes@cm-odemira.pt
Posto de Turismo de Odemira
283 320 986
turismo.odemira@cm-odemira.pt
Posto de Turismo de Almograve
283 647 643
turismo.almograve@cm-odemira.pt
Posto de Turismo de Santa Clara-a-Velha
283 881 358
turismo.santaclaravelha@cm-odemira.pt
Posto de Turismo de Zambujeira do Mar
283 961 144

Postos de Turismo

Odemira Odemira
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Santiago do Cacém deve o seu nome ao Alcaide Mouro 
Kassem e à Ordem de Sant'Iago, e era conhecida como a Sintra 
do Alentejo pelas suas opulentas casas senhoriais e notáveis 
quintas que dominavam a vila e outras terras alentejanas.
Integrado no polo de desenvolvimento turístico do Litoral 
Alentejano, o Município de Santiago do Cacém, concelho 
que se estende da planície até ao mar, apresenta uma paisa-
gem diversificada e com identidade. Nesta zona, as terras são 
férteis para o cultivo de cereais, arrozais, vinho, oliveiras, pro-
dutos hortícolas e hortofrutícolas. Os efetivos pecuários são 
essencialmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. No que 
diz respeito às florestas predominam as manchas de pinhal 
e montado de sobro e azinho.
Em termos de edificado, o Centro Histórico de Santiago é 
muito rico e inclui o Castelo, Igreja Matriz, Tapada dos Condes 
de Avillez, Palácios, Pelourinho, Casas Senhoriais, entre outros. 
Também duas freguesias apresentam centros históricos, são 
elas Alvalade Sado e Cercal do Alentejo.
Na cidade de Santiago do Cacém situam-se as Ruínas 
Romanas de Miróbriga, um dos mais importantes sítios arque-
ológicos de Portugal, construídas sobre outras edificações 
ainda mais antigas, atestam a existência de população na 
zona há mais de 25 séculos e, também em ruínas, o único 
hipódromo até hoje identificado em Portugal.
Também existe o Parque da Quinta do Chafariz e o Parque 
Urbano do Rio da Figueira, indicados para atividades em famí-
lia. Para além destes, existem outros monumentos, como 
fontes, chafarizes, igrejas, museus, ermidas, entre outros.
Na freguesia de Abela, há o Museu do Trabalho Rural e na 
freguesia de São Domingos o Museu da Farinha. Encontra-se 
neste momento em fase de conclusão o Museu de Arqueo-
logia de Alvalade.
De destacar ainda as Quintas Históricas, conjuntos edificados 
e paisagísticos com atributos arquitetónicos e patrimoniais 
onde, à produção agrícola e pecuária, se ligam componentes 
de recreio e lazer, como a Quinta dos Olhos Bolidos, a Quinta 
de São João e a Quinta do Rio da Figueira.
Na freguesia de Santo André, única costeira, as praias com 
águas de excelente qualidade, nomeadamente, as Praias da 
Fonte do Cortiço, das Areias Brancas, do Porto das Carretas, 
da Costa de Santo André e da Lagoa de Santo André, exibem-
-se ao longo de cerca de 9 km.
Aqui encontramos também a Reserva Natural das Lagoas de 
Santo André e da Sancha, com um elevado valor ecológico 
e paisagístico, onde se podem praticar atividades balneares, 
desportivas e educativas, onde se inclui o Monte do Paio e o 
Badoca Safari Park. É uma zona onde pode realizar a observa-
ção de aves e conhecer a fauna e a flora através dos percursos 
pedestres sinalizados.
Nas freguesias de Cercal do Alentejo e de São Domingos, 
destacam-se ainda as Barragens de Campilhas e de Fonte 

Serne, espelhos de água, onde se poderá usufruir da quie-
tude do local e praticar desportos náuticos não motorizados.
Apostando no desenvolvimento do turismo de natureza e 
turismo ativo foram criados vários percursos pedestres, como 
a Rota Vicentina, os Caminhos de Santiago e o percurso pelas 
Quintas e Montados. Existem também percursos temáticos 
como a Rota Por Cerro Maior e o Percurso Quinhentista.
A gastronomia é rica e variada, baseada sobretudo na carne 
de porco criado no montado, ervas aromáticas e pão e, no 
Litoral e na Lagoa, peixes grelhados e a Enguia, iguaria muito 
apreciada. De salientar ainda, na doçaria, o bolo de santiago, 
as alcomonias, os rebuçados de pinhão ou as popias devi-
damente saboreadas com os licores de poejo ou de mirtilo.
Os eventos que conferem ao município mais reconhecimento 
são a Santiagro - Feira da Agropecuária e do Cavalo, a Feira 
do Monte, o Alvalade Medieval, Festival das Sopas, Festival 
da Enguia, Banhos de São Romão, Sessões de Fado, Festival 
do Tomate, entre outros.
O artesanato é uma das áreas de maior destaque turístico, 
com mais de uma centena de artesãos, em áreas tão distintas 
como a tradicional cerâmica, azulejaria, cestaria e fabrico de 
cadeiras, até outras mais modernas como as artes decorativas.
Os produtores locais apresentam uma grande variedade de 
produtos, como os licores, os chás, o vinho, os queijos, entre 
outros, que estão representados no Portal de “Os Produtos 
da Nossa Terra", no site do Município.

Vale a pena visitar Santiago do Cacém.
Aqui as tradições e os saberes antigos marcam presença. Venha 
conhecer-nos!
E valerá sempre a pena voltar.

Quinta do Chafariz 
7540-241 Santiago do Cacém 
269 826 696
turismo@cm-santiagocacem.pt
Site:
facebook.com/munsantiagocacem
twitter.com/cmsantiagocacem

Posto de Turismo de Santiago do Cacém

Câmara Municipal de Santiago do Cacém
269 829 400
geral@cm-santiagocacem.pt
www.cm-santiagocacem.pt

SANTIAGO DO CACÉM, 
UMA TERRA ÚNICA, DE LUZ,  
TRADIÇÃO E GENTES SINCERAS

Santiago do Cacém Santiago do Cacém
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GRÂNDOLA, “VILA MORENA”!
Grândola, imortalizada por Zeca Afonso como a Vila Morena, dispõe de uma 
vasta e diversificada oferta nos seus mais de 825 km2 de território, onde a 
natureza e o espaço imperam.

À distância de apenas 1h de 
Lisboa, em pleno Alentejo 
Litoral, em Grândola poderá 
desfrutar de 45 km de praias 
de vastos areais dourados, 
banhadas pelas águas límpi-
das do Atlântico. Desde Tróia 
ou Soltróia, onde atividades 
como o SUP e a canoagem 
permitem uma total fruição 
da paisagem, passando pela 
Comporta, Carvalhal e Pego, 
onde o surf e o bodyboard 
são modalidades reconhe-
cidas, pela praia da Galé, 
conhecida pela sua arriba 
arenítica, Aberta Nova e che-
gando a Melides, conhecida 
igualmente pela sua Lagoa 
costeira, o areal contínuo 
parece não ter fim.
Na Lagoa de Melides, além 
da possibilidade da prá-
tica de desportos náuticos 
como o SUP ou o Kitesurf, 
poderá observar a intensa 
biodiversidade existente, 
nomeadamente no abrigo 
de observação de aves, um 
equipamento à sua livre dis-
posição. Mais a norte, em 
plena Reserva Natural do 
Estuário do Sado poderá 
igualmente dedicar-se à prá-
tica de birdwatching. São já 

centenas as espécies cata-
logadas em ambos os locais.
Se gosta de caminhar, Grân-
dola tem percursos para 
todos os gostos. O PR1 “Rota 
da Serra” com 24 km  e o PR2 
“Vereda de Melides” de 19 km 
são ótimas opções para res-
pirar o ar puro da Serra de 
Grândola, coberta de mon-
tado de sobro e de muitos 
segredos. Ainda em plena 
Serra o percurso interpreta-
tivo da “Herdade da Ribeira 
Abaixo” mostra-lhe as par-
ticularidades da fauna e 
da flora existente. Junto ao 
mar encontrará o “BioMeli-
des “e dois “Trilhos” em Tróia. 
Mais a sul o “Lousal a Céu 
Aberto” é um percurso atra-
vés da arqueologia industrial 
da antiga Mina do Lousal. 
Também os espirituais “Cami-
nhos de Santiago” passam 
por Grândola, aventure-se!
A história e cultura passam 
mesmo por aqui! Aprenda 
mais sobre Grândola conhe-
cendo os monumentos 
megalíticos existentes em 
Lousal e Melides; as esta-
ções romanas da Barragem 
do Pego da Moura e o antigo 
centro industrial romano de 

salga de peixe (em Tróia), os 
monumentos religiosos, des-
tacando-se a Igreja Matriz no 
centro da Vila, a Ermida da 
Nossa Senhora da Penha que 
os grandolenses adotaram 
como sua protetora e a igreja 
de Stª. Margarida da Serra 
recentemente classificada. 
Explore os museus existen-
tes dedicados à arqueologia, 
à arte sacra, ao arroz, à ativi-
dade mineira, entre outros e 
obviamente não esquecendo 
os monumentos alusivos ao 
25 de Abril!
O artesanato espelha igual-
mente a cultura de um povo, 
se os trabalhos artesanais o 
apaixonam não perca uma 
ida à Oficina de Cerâmica, 
onde encontra a loja dos arte-
sãos do concelho.
Encontre uma gastronomia 
que mistura os pratos tra-
dicionais alentejanos com 
os típicos do Atlântico, des-
tacando-se entre os de 
peixe ou marisco, o arroz, 
as cataplanas, as massadas 
e caldeiradas, os pratos de 
caça, as açordas, as migas 
e o delicioso bolo das rosas, 
pastéis de batata doce e 
alcomonias e rebuçados www.visitgrandola.com   

Saiba tudo em

de pinhão. São muitos os 
restaurantes onde poderá 
degustar estas e outras 
iguarias. Já para beber, des-
cubra os vinhos do concelho 
e aproveite para conhecer os 
Enoturismos - Serenada, Bre-
jinho da Costa, Comporta e 
Herdade Canal Caveira.
Para pernoitar vai encontrar 
uma vasta oferta no que toca 
a alojamento em meio urbano 
ou em espaço rural, seja num 
Resort ou Aldeamento Turís-
tico, Hotel Rural, numa Casa 
de Campo, Agroturismo ou 
em Alojamento Local ou 
Campismo.

269 450 000
geral@cm-grandola.pt
www.cm-grandola.pt

Câmara Municipal de Odemira

269 750 429
turismo@cm-grandola.pt

Posto de Turismo

Grândola Grândola
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Alcácer do Sal situa-se no Litoral Alentejano, a cerca de 45 
minutos de Lisboa, e a sua paisagem diversificada apaixona 
todos os que a visitam. Aqui, encontram o Sado que corre 
sereno e é berço de muitas espécies que procuram o estuário 
para desovar, encontram arrozais a perder de vista, pinhais de 
pinheiros mansos e planícies de montado, encontram olival, 
vegetação densa nas margens do rio, encontram as ven-
dedouras de camarão do rio, cegonhas em voos longos e 
flamingos que se passeiam nas margens do Sado, encon-
tram uma terra de gente que gosta de bem receber e fá-lo 
melhor que ninguém.
Tão perto dos grandes centros urbanos, Alcácer do Sal ofe-
rece o melhor de dois mundos, a tranquilidade que caracteriza 
o Alentejo e a facilidade de chegar rapidamente às grandes 
cidades.
Aqui, os visitantes podem navegar tranquilamente a bordo de 
um galeão do sal, seja no verão ou no inverno, são sempre 
passeios muito agradáveis. Os passeios de natal mostram toda 
a magia da cidade que, por si só, já é um presépio natural, mas 
iluminada com as luzes de natal, ao som de música da época 
e a tomar uma bebida quente adquire um fascínio único.
Visitar o concelho é encontrar vestígios da nossa história 
em toda a parte, deixamos o desafio para conhecer a Cripta 
Arqueológica, o Museu Pedro Nunes, o Cais Palafítico, os bair-
ros medievais onde o casario se rasga em sacadas e varandas 
de ferro forjado. O rio e as albufeiras são propícios à observa-
ção de aves, à prática de desportos náuticos e à pesca, bem 
como aos convívios entre familiares e amigos.
Ninguém pode sair deste território sem se perder pelos 
aromas e sabores da nossa magnífica gastronomia, que mis-
tura a tradição do interior com os sabores da beira-rio. Este 
povo sempre soube trazer para a mesa o que a natureza lhe 
dava e por isso os pratos de arroz, o choco, os bivalves e os 

peixes são servidos de muitas formas, mas com muita mes-
tria. A doçaria é sobejamente conhecida, uma vez que as 
pinhoadas acompanham gerações e levam-nos aos sabores 
autênticos do mel e do pinhão, produzidos no concelho. As 
queijadas do Torrão não deixam ninguém indiferente, a sua 
textura e sabor fê-las famosas e são muitos os que vão até 
aquela freguesia somente para provar uma queijada e acabam 
por conhecer aquela vila mais interior, mas onde cada um 
dos habitantes é um guia que o leva a conhecer o património 
de que tanto se orgulham. O Museu Etnográfico do Torrão é 
um ponto obrigatório de visita, e na semana que antecede a 
Páscoa tem o Torrão Doce, uma iniciativa que dá a conhecer a 
doçaria conventual e popular do concelho e de outras regiões.
Alcácer do Sal tem ainda muita tradição nos santos populares 
e as ruas enfeitadas desde o S. João animam os muitos arraiais 
populares, alegram os visitantes e residentes que cantam e 
dançam ao som das marchas de Alcácer. Para isso, contri-
buem as bandas filarmónicas seculares existentes que saem 
à rua nessa época do ano para animar a cidade em vários 
locais criando um ambiente de festa que é muito esperado.
Anualmente, a realização da PIMEL em junho e da Feira Nova 
em outubro atraem muitos visitantes que vêm provar o mel e 
o pinhão e os primeiros frutos secos do ano, respetivamente.

ALCÁCER DO SAL,  
UMA TERRA COM VIDA

265 610 040
geral@m-alcacerdosal.pt
www.cm-alcacerdosal.pt

Câmara Municipal de Alcácer do Sal

turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt
Posto de turismo

Alcácer do Sal Alcácer do Sal
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Vendas Novas

VENDAS NOVAS, 
ERA UMA VEZ UMA PRINCESA...

Em Vendas Novas, a floresta, principalmente a de sobro, é 
o mais importante recurso natural que o concelho dispõe 
e onde se verificam destacadas vantagens comparativas a 
nível nacional. A cobertura florestal de montado de sobro 
no Concelho é de cerca de 70%, muito acima do valor atin-
gido no Alentejo (30%), e neste sentido a indústria corticeira 
tem assumido desde há muito tempo um papel preponde-
rante no crescimento local, com referências à sua existência 
em meados do século XVII. Por razões históricas e económi-
cas, Vendas Novas continua a promover e a valorizar a cortiça 
enquanto matéria-prima, as empresas que a transformam e a 
singularidade e qualidade dos seus produtos.
Mas não é apenas a cortiça que está na nossa génese. Vendas 
Novas é também reconhecida pela sua componente indus-
trial, pelas empresas geradoras de emprego, pela incubadora 
StartUP Alentejo, por ser a “Capital da Bifana”, produto gas-
tronómico que é embaixador da terra, reconhecido por este 
país fora e além-fronteiras. Não ficam de fora os seus campos 
de padel, o parque de desportos radicais, as piscinas e a pista 
de atletismo. Visite-nos!

265 807 700
geral@cm-vendasnovas.pt 
www.cm-vendasnovas.pt

Câmara Municipal de Vendas Novas

vendas novas
era uma vez uma princesa...

Município de
Vendas Novas

vendas novas
era uma vez uma princesa...

Município de
Vendas Novas

Vendas Novas
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