Tipologia II – Programa Turístico Temático – “Construção Tradicional”

II. PROGRAMAS TURÍSTICOS TEMÁTICOS (tipologia II)
1. CONCEITO GERAL
Produto turístico que assume também a tipologia de circuito, mas que tem por base, no contacto e visita
dos destinos turísticos do Alentejo e do Ribatejo, um tema agregador de diversas manifestações e
elementos do património cultural imaterial presente neste território e nas suas comunidades.
O produto apresenta a forma de CIRCUITO TEMÁTICO, que poderá ter percursos mais ou menos extensos e
mais ou menos variados, mas que se alicerça sobretudo em atividades em que o turista aborda, experiência e
se relaciona com o território e com as suas comunidades, através de um tema específico que, em princípio,
apresenta alguns sinais de diferenciação perante outros territórios e de distintividade.
Este produto pode retirar benefícios, no mercado turístico, de relações que estabelece com a marca
UNESCO, reforçando a sua competitividade dentro dos segmentos do turismo cultural e do touring cultural.
O produto configura uma combinatória de experiências com um fio condutor temático comum,
favorecendo tempos e níveis de imersão distintos. A sucessão de experiências deverá privilegiar a sua
interdependência (relações temáticas, geográficas, históricas, etc.), de forma a aumentar a perceção dos
ambientes e das vivências e a compreensão do espaço territorial (destinos turísticos) e de modo também a
favorecer as oportunidades de aprendizagem por parte do turista. Nesse sentido, é essencial combinar
experiências de tipo passivo, apelando mais à mente ou aos sentidos, de interpretação e leitura de
documentação ou de outros suportes de comunicação, de assistência a atividades de entretenimento /
espetáculo, com experiências ativas, de interação com protagonistas e detentores do PCI, de participação em
atividades promovidas pelos protagonistas, ou mesmo de aprendizagem.
A intensidade das experiências turísticas pode ser reforçada paralelamente, com a disponibilização de
suportes com conteúdos, de diversos tipos, que complementem a experiência e a aprendizagem. Também
se pode favorecer condições de prolongamento das experiências fora do contexto local, nomeadamente
através da disponibilização de suportes de conteúdos transacionáveis (peças de artesanato, livros, CD ou DVD,
peças de merchandising, etc.) ou de peças que resultem da própria participação dos turistas nas atividades em
causa.
A organização da oferta do produto tende a privilegiar um modelo de parceria liderada por uma entidade de
natureza regional e a sua distribuição poderá assumir modelos de distribuição indireta, quer por
operadores turísticos, quer por agências de viagem, mas também poderá assumir, apesar de forma
complementar, modelos de comercialização direta, aos turistas que chegam aos destinos do Alentejo e do
Ribatejo e dispõem de tempo e motivação para a realização deste tipo de experiências.

2. ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO
Propõe-se a montagem de um produto turístico em formato de circuito organizado e vendido em pacote,
considerando que abrange um número elevado de experiências diversas, distribuídas por um território
alargado, com distâncias que em alguns casos, podem ser bastante significativas.
Nesse sentido, este produto deverá incluir todas as atividades associadas às experiências de contacto
com os PCI inseridos dentro de uma mesma temática, mas também o transporte comum para
deslocações, o alojamento e as refeições.
O facto de o circuito incluir tempos relativamente prolongados nos contactos, graus de interação estreitos com
protagonistas, bem como níveis de imersão significativos e pessoais, pressupõe a sua configuração para
dimensões de grupo mais restritas. Considerando que, por facilidade de logística no transporte de grupos,
se devem privilegiar transportes dedicados, os grupos deverão ter uma dimensão preferencial até ao máximo
de 8 pessoas, com transporte de lotação reduzida (carrinhas de 9 lugares) ou, em alternativa, até ao máximo
de 15 pessoas, com transporte em minibus (de 17 lugares). Esta diferença de dimensão poderá justificar-se
em função do mercado para que se destina o produto e da sua forma de distribuição e comercialização.
Descrição dos termos gerais do pacote turístico
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●

Duração total do pacote de 4 dias (mínimo) para o mercado nacional e de 8 dias (mínimo) para o
mercado internacional

●

Dimensão do grupo de 8 pessoas (máximo) preferencialmente para o mercado nacional e de 15
pessoas (máximo) preferencialmente para o mercado internacional

●

Origem do circuito associada a centros urbanos com aeroportos internacionais e a uma distância
máxima de 3 horas: Lisboa, Faro ou Sevilha ou, no caso do mercado nacional, a partir das cidades de
Évora, Lisboa ou Faro

●

Percursos alternativos, conforme a temática do produto e os PCI envolvidos

●

Alojamento pré reservado em hotelaria tradicional, adequada à dimensão dos grupos (grupo de 15
pessoas hotelaria tradicional, grupos de 8 pessoas hotelaria tradicional ou TER); os alojamentos
devem, preferencialmente, deter características arquitetónicas e de ambiência relacionadas com a
temática do circuito

●

Refeições pré-reservadas, preferencialmente em restaurantes com gastronomia tradicional e com
eventuais ligações à temática do circuito

●

Inclui experiências diversas: visita a locais culturais e patrimoniais, tradicionalmente associados
às manifestações culturais imateriais integradas dentro da temática; experiências de interação com
protagonistas em espaços próprios, de trabalho, sociais ou domésticos; participação em atividades
específicas a realizar em local igualmente próprio; etc.

●

Pressupõe acesso a suportes de comunicação com conteúdos desenvolvidos e de estímulo ao
aprofundamento da interação entre os turistas, as comunidades recetoras e detentores do PCI, que
podem melhorar as condições de relacionamento e de aprendizagem

●

Pressupõe acesso a produtos e suportes de conteúdos para aquisição, que favoreçam o
prolongamento da experiência para além do circuito.

A montagem deste pacote pode ser promovida por uma única entidade, que vende diretamente aos
operadores turísticos e às agências de viagem e que assegura a parceria com as entidades e agentes locais
que detêm a oferta específica das experiências turísticas baseadas no PCI, sejam eles entidades públicas ou
privadas ou os próprios detentores.

A organização, montagem e gestão do produto pode ser assumida pela própria Turismo do Alentejo,
E.R.T. ou por outra entidade privada com perfil para este tipo de organização de produto, desde que
devidamente monitorizada a sua exploração económica e evolução. ????

3.PROGRAMA
TRADICIONAL’

TURÍSTICO

TEMÁTICO

‘CONSTRUÇÃO

3.1.CONCEITO GERAL
Este programa propõe explorar as temáticas da construção tradicional, sublinhando especialmente as técnicas
e saberes-fazer tradicionais da construção, bem como a sua relação com a diversidade de formas da
arquitetura vernacular, que marcam profundamente a paisagem urbana e rural destes territórios e representam
a expressão singular e a identidade das suas comunidades. Começando por dar a conhecer e informar sobre
os recursos naturais associados à construção tradicional em terra, que ao longo dos tempos condicionaram de
forma decisiva as morfologias da construção vernacular, a narrativa mobiliza informações, documentos e
ativos, de carácter histórico, económico, social e artístico, decisivos para a compreensão, a interpretação e a
experimentação da arquitetura tradicional e, com ela, da sua economia e dos seus modos de vida. Para além
da taipa e do adobe, a construção tradicional em terra na região utiliza o tijolo, o ladrilho, a abobadilha e a cal
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O interesse para os turistas não se esgota no contacto com o PCI associado à construção tradicional em terra,
prolonga-se na relação dos saberes-fazer tradicionais com o seu contexto humano e espacial, que configuram
as paisagens características do Alentejo e do Ribatejo e outros sinais culturais das suas comunidades.

3.2. COMPONENTES DO PCI
Este produto turístico temático, organizado em forma de circuito que se propõe abranger diferentes locais dos
destinos turísticos do Alentejo e do Ribatejo, propõe-se explorar as temáticas da construção tradicional,
sublinhando especialmente as técnicas e saberes-fazer tradicionais da construção, bem como a sua
relação com a diversidade de formas da arquitetura vernacular, que marcam profundamente a paisagem
urbana e rural destes territórios e representam a expressão singular e a identidade das suas
comunidades. Começando por dar a conhecer e informar sobre os recursos naturais associados à construção
tradicional em terra, que ao longo dos tempos condicionaram de forma decisiva as morfologias da construção
vernacular, a narrativa que se propõe trabalhar neste circuito turístico mobiliza informações, documentos e
ativos, de carácter histórico, económico, social e artístico, decisivos para a compreensão, a interpretação e a
experimentação da arquitetura tradicional do Alentejo e Ribatejo e, com ela, da sua economia e dos seus
modos de vida.
“A taipa e o adobe consistem na utilização direta do barro como material, de construção, obtido no geral em
qualquer cova, pelos próprios construtores, próximo das casas ou muros”1. Para além da taipa e do adobe, a
construção tradicional em terra na região utiliza o tijolo, o ladrilho, a abobadilha e a cal.
Apesar dos traços comuns que a arquitetura tradicional do Alentejo detém, as diversas influências que sofreu
ao longo da história, seja durante a época romana, ou durante a ocupação islâmica, contribuíram para
enriquecer a matriz de formas e estruturas construtivas, de modos de fazer e de habitar.
Atualmente, a salvaguarda e a valorização do património construído e da paisagem têm contribuído para a
recuperação e sustentabilidade de projetos oficinais que guardam saberes-fazer tradicionais e que os colocam
ao serviço da reabilitação e da recuperação dos imóveis, dentro dos traços arquitetónicos e das soluções
construtivas tradicionais, apesar da frequente alteração das suas funções originais.
O interesse para os turistas não se esgota no contacto com o PCI associado à construção tradicional em terra,
antes se prolonga na relação desses saberes-fazer tradicionais com o seu contexto humano e espacial, que
configuram as paisagens características do Alentejo e do Ribatejo e outros sinais culturais das suas
comunidades.

Figura - “Construção tradicional”

1

Orlando Ribeiro, in “Geografia e civilização temas portugueses”, Livros Horizonte, pp 34
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A diversidade de elementos relacionados com o PCI que se pretendem abordar no âmbito deste circuito
apresentam uma distribuição geográfica bastante grande e associam ativos, estruturas e manifestações
culturais com um enorme potencial de diversificação de experiências para o turista.
O circuito turístico que se pretende organizar pode mobilizar diferentes atores e agentes, diversos ativos
culturais e naturais, para além de ambientes associados à arquitetura vernacular que oferecem formas de
alojamentos versáteis, que testemunhem formas exemplares de reabilitação do património, e que podem
permitir experiências bastante enriquecedoras. O conjunto de detentores e entidades relacionadas que nos
propomos mobilizar inscrevem-se no quadro seguinte:
A terra: recurso
base para a
construção
tradicional

Saberes-fazer e
técnicas de
construção
tradicional
Morfologias e
tipologias
construtivas

Telheiro da Encosta
do Mosteiro da
Associação Cultural
Oficinas do Convento
(Montemor-o-Novo)

Percursos pedestres para a recolha de matéria-prima para a
construção em barro

Telheiro da Encosta
do Mosteiro da
Associação Cultural
Oficinas do Convento
(Montemor-o-Novo)

Compreender e observar os saberes-fazer associados à
construção de materiais para a construção e artísticos

Compreender as características específicas de diferentes
materiais disponíveis no território
Compreender as razões da utilização da terra na construção
tradicional

Interação com detentores de saberes-fazer e com mediadores
(arquitetos, escultores, artistas plásticos, etc.)
Interação direta com protagonistas
Experimentar de modo inicial as técnicas de trabalho do barro
Compreender as técnicas de construção tradicional a partir dos
materiais construtivos e das suas características (abordagens
teórico-práticas)

CAOP –Centro de
Artes e Ofícios do
Património (Elvas)

Compreender os saberes-fazer e as técnicas tradicionais de
construção através do contacto com estaleiros de obras de
recuperação do património
Conhecer e interpretar as morfologias construtivas tradicionais
da região, as suas utilizações originais e as transformações e
adaptações contemporâneas
Interação com detentores de saberes-fazer e mediadores
(arquitetos, historiadores de arte, etc.)

Museu do Barro
(Redondo)

Compreender e observar os saberes-fazer associados à
construção de materiais para a construção e artísticos
Interação direta com protagonistas em contexto oficinal
Experimentar de modo inicial as técnicas de trabalho do barro
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Associação Centro da
Terra (Santiago de
Cacém)

Compreender os saberes-fazer e as técnicas tradicionais de
construção através de estaleiros de obras de recuperação do
património
Conhecer e interpretar as morfologias construtivas tradicionais
da região, as suas utilizações originais e as transformações e
adaptações contemporâneas

Percurso Pedestre de
Beja nº6 – Trigaches/
Caminhos da Cal.
(Beja)

Compreender e observar os saberes-fazer associados à
utilização da cal na construção tradicional
Interpretação de atividades associadas aos fornos de cal
artesanal, nomeadamente através de mediadores
Interação direta com protagonistas

Compreender e observar os saberes-fazer associados à
Fornos da Cal - Aldeias utilização da cal na construção tradicional
de Nora e Barro
Interação direta com protagonistas
Branco (Borba)

Influências ao
longo da história

Ruínas Romanas de
São Cucufate (Vila de
Frades, Vidigueira)

Conhecer e interpretar as morfologias construtivas tradicionais
da região, compreendendo as influências culturais diversas
através da visita a sítios arqueológicos interpretados
Interação com mediadores

Centro Histórico de
Mértola

Conhecer e interpretar as morfologias construtivas tradicionais
da região, compreendendo as influências culturais diversas com
o apoio das estruturas documentais e museológicas
Interação com mediadores
Compreender e contactar com exemplares notáveis da
arquitetura tradicional alentejana

Diversidade de
formas do
património
vernacular
Modos de vida e
Paisagem

3.3

(a trabalhar
posteriormente)

Conhecer e interpretar in loco a arquitetura vernacular da região
em contextos de paisagem diferenciados, urbana e rural
Interação com mediadores
Mobilizar competências ao nível da fotografia / registo
documental alargando a experiência de contemplação à
expressão da imagem fotografada

ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM ESPECÍFICAS DO PRODUTO

A organização deste produto pressupõe um percurso relativamente extenso no território, combinando espaços
de visita, de interação com detentores de saberes-fazer e entidades que suportam investigação, recuperação
e reutilização das técnicas, saberes-fazer a materiais de construção tradicionais, com a fruição e contemplação
de exemplares da arquitetura tradicional e da sua inserção na paisagem. Neste sentido, os elementos
estruturantes deste circuito específico são os seguintes:
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●

Locais previstos de visita (sendo que não se impõe uma ordem específica para a narrativa, admitindo
uma interação entre as suas diferentes perspetivas): Mértola [campo arqueológico /centro
histórico]; Ruínas Romanas de S. Cucufate [Vila de Frades, Vidigueira]; Montemor-o-Novo;
Redondo; Elvas; Santiago do Cacém.

●

Os locais de alojamento e de restauração devem privilegiar acomodações em edifícios de traça
tradicional, com elementos construtivos relevantes dentro da arquitetura tradicional, bem recuperados
quando a adaptados à nova função de alojamento turístico.

3.4.PROPOSTA DE PROTÓTIPO
Venha descobrir o Alentejo a partir das técnicas e saberes-fazer tradicionais da construção, bem como a sua
relação com a diversidade de formas da arquitetura vernacular, que marcam profundamente a paisagem
urbana e rural deste território e representam a expressão singular e a identidade das suas comunidades.
Através deste programa turístico ficará a conhecer melhor os recursos naturais associados à construção
tradicional em terra, que ao longo dos tempos condicionaram de forma decisiva as morfologias da construção
vernacular tipicamente alentejana, bem como moldaram a economia e os modos de vida tradicionais desta
região.

Dia 1 - Viagem até ponto de início da Experiência – Elvas
Após a viagem pelo interior do Alentejo, chegamos finalmente a um dos seus pontos mais extremos: a cidade
fortificada de Elvas, que se situa a apenas 8 km da fronteira com Espanha, onde se destaca a cidade de
Badajoz, outrora um importante polo comercial especialmente atrativo para os habitantes desta região raiana.
Ao jantar, aproveite para desfrutar de algumas das iguarias regionais e, depois, é tempo para descansar e
recuperar forças para o dia seguinte.
Dia 2 – Elvas
Acordamos em Elvas e, após o pequeno-almoço, é tempo de nos dirigirmos ao centro histórico para ficarmos
a conhecer o Centro de Artes e Ofícios do Património (CAOP), que aqui se localiza, e o trabalho que tem vindo
a desenvolver nos domínios da valorização das técnicas e dos ofícios ligados à construção tradicional. Nesta
visita, além de ser possível ficar a conhecer melhor o trabalho que o CAOP tem vindo a desenvolver, poderse-á ainda observar e até experimentar in loco algumas das técnicas de construção tradicional, tomando
contacto com um verdadeiro laboratório vivo de permanente recuperação do património material. Mantêm-se
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assim vivos os saberes-fazer ligados a este tipo de construção tradicional, eles também património imaterial
que é fundamental preservar, valorizar e divulgar.
Após uma curta pausa para almoço numa das tasquinhas tipicamente alentejanas que aqui ainda podemos
encontrar, é tempo de aproveitar a tarde para visitar e conhecer o centro histórico de Elvas que alberga o maior
conjunto de fortificações abaluartadas do mundo, onde se destacam as muralhas abaluartadas do século XVII,
o Forte de Santa Luzia, o Forte da Graça, o Aqueduto da Amoreira e os três fortins de São Pedro, de São
Mamede e de São Domingos (ou da Piedade). Este conjunto vasto e único de elementos patrimoniais de cariz
militar, resultante da importante posição de Elvas enquanto ponto estratégico de defesa da fronteira, encontrase, desde 2012, inscrito na Lista de Património Mundial da UNESCO e que é certamente merecedor da sua
visita. Se ainda houver tempo, vale a pena conhecer o Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE) que,
além de um interessante acervo de arte contemporânea portuguesa (resultante da Coleção António Cachola
que aqui se encontra em depósito), está instalado num edifício notável, de grande valor patrimonial (o antigo
Hospital de Misericórdia) que foi, para esta nova função museológica, recuperado e adaptado por uma equipa
que integrou o arquiteto Pedro Reis, o designer de equipamento Filipe Alarcão e o designer gráfico Henrique
Cayatte.
Rumamos então a Arraiolos, localidade que dista cerca de 90km de Elvas e onde iremos jantar e pernoitar,
disfrutando de um espaço muito especial: a Pousada Nossa Senhora da Assunção. Erguido no século XVI,
este imóvel patrimonial apresenta uma arquitetura austera, onde se destacam a capela, os claustros e o jardim
interno, aos quais foi acrescida uma área nova de suítes, decorada de forma moderna e sóbria, com varandas
voltadas para a piscina e para o vale.
Dia 3 – Montemor-o-Novo e Évora
Amanhece em Arraiolos e, após um revigorante pequeno-almoço é já tempo de partir, rumando a Montemoro-Novo, localidade que fica a apenas 23km de distância. É aqui que vamos visitar o Telheiro da Encosta do
Castelo, espaço oficinal dedicado à produção de materiais construtivos autóctones e utilizando as técnicas
tradicionais. Localizado num antigo telheiro, que foi recuperado na década de 1990, junto à Encosta do Castelo
de Montemor o Novo, aqui se produzem materiais de construção tradicional como tijolo burro, tijoleira, azulejos,
entre outros. Além disso, dispõe ainda de um Laboratório de Terra que se dedica à investigação e produção
em terra crua (BTC, taipa, adobe e rebocos), que será possível conhecer. Finalmente, visitaremos uma antiga
escola primária recuperada, localizada junto ao telheiro, onde decorrem cursos, workshops e residências
artísticas na área da cerâmica e das técnicas de construção em terra.
Para abrir o apetite, propõe-se um breve périplo pelas apertadas ruelas do centro histórico que nos conduzem
até ao Castelo de Montemor-o-Novo, classificado como Monumento Nacional, de onde é possível observar-se
panoramicamente a cidade e a paisagem envolvente. Vale ainda a pena tentar ver e, se possível, visitar o
Convento da Saudação, onde atualmente funciona o Espaço do Tempo, estrutura artística multidisciplinar
liderada pelo coreografo Rui Horta, oferecendo uma rica programação cultural (cinema ao ar-livre, dança,
música, etc.).
Após o almoço, é tempo de nos fazermos à estrada para uma curta viagem (32km) até Évora, cujo centro
histórico está, desde 1986, inscrito na Lista de Património Mundial da UNESCO. Formado por ruas estreitas e
travessas, pátios e largos, onde pontua o casario branco ou decorado com azulejos e varandas de ferro forjado,
datado sobretudo dos séculos XVI a XVIII, o centro histórico é claramente demarcado pelas muralhas
medievais. Contudo, quando percorremos este núcleo central muito facilmente encontramos vestígios notáveis
da passagem de diversas civilizações e culturas: Celtas, Romanos, Árabes, Judeus e Cristãos. Ao final da
tarde, e antes de jantar, aproveite para descansar e tomar um aperitivo numa das esplanadas da Praça do
Giraldo.
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Dia 4 – Reguengos de Monsaraz e Vidigueira
Logo pela manhã, partimos de Évora rumo a Reguengos de Monsaraz, localizada a cerca de 40km. Nas
imediações do centro urbano, tempo para uma curta visita à Adega da Herdade do Esporão com o objetivo de
conhecer a Adega dos Lagares, um exemplo notável e muito especial de uma adega construída utilizando taipa
da própria herdade, e cujo projeto, da autoria do atelier de arquitetura Skrei (2014-15), foi pensado de raiz para
estar em equilíbrio com a natureza.
Em seguida, partimos à descoberta de um outro projeto notável, que combina de uma forma muito particular
as arquiteturas vernacular e contemporânea: a herdade de S. Lourenço do Barrocal, em Monsaraz, que, pela
mão do arquiteto Eduardo Souto de Moura, se transformou num dos mais qualificados complexos turísticos da
região do Alentejo.
É, entretanto, tempo de almoçar, pelo que rumamos até à freguesia de São Pedro do Corval onde, após
degustarmos algumas das iguarias que caraterizam a gastronomia tipicamente alentejana, visitaremos o mais
importante centro oleiro de Portugal, concentrando mais de duas dezenas de olarias que ainda hoje se mantêm
em constante funcionamento. Embora seja aqui preponderante a cerâmica decorativa, como ficaremos a saber
através da visita à Casa do Barro – Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval, também é aqui
produzida cerâmica construtiva, como teremos ocasião de observar e de dialogar com os artesãos da olaria da
Fábrica de Tijolo Rústico.
Seguimos então para a Vidigueira, mais concretamente para a freguesia de Vila de Frades (localizada a
aproximadamente 50km de Reguengos de Monsaraz), onde teremos contacto com as formas de construção
em terra que caraterizaram o período de ocupação romana deste território. O sítio arqueológico da villa romana
de São Cucufate reúne vestígios de termas, tanque, jardim e um templo romano. O edificio foi posteriormente
transformado em convento, dedicado a São Cucufate. Através da visita a esta ainda villa romana, datada do
século I, será possível compreender os modos de organização do espaço doméstico e agrícola neste período,
tal como o tipo de materiais construtivos então utilizados.
No final do dia, rumamos a Beja (uma curta viagem de cerca de 26km), onde iremos jantar e pernoitar.
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Dia 5 – Beja e Mértola
Após o pequeno-almoço, temos de partir rumo à aldeia de Trigaches (concelho de Beja), onde teremos a
oportunidade de realizar um percurso pedestre explorando os “caminhos da cal”. Em tempos conhecida pelo
‘mármore de Trigaches’, foi da terra de Trigaches que terá sido proveniente boa parte da matéria construtiva
que alimentou a cidade de Beja. Por toda a freguesia estão localizados vários fornos de cal, alguns dos quais
ainda hoje visitáveis, e que espelham bem a dinâmica outrora associada à atividade da pedreira, bem como
aos impactos desta atividade na paisagem da região.
Rumamos então a Mértola, onde visitaremos o Centro Histórico, após o almoço, tomando assim contacto com
os vestígios da passagem de vários povos por este local que chegou a ser um importante porto fluvial –,
erguendo o seu castelo em posição dominante sobre aquele trecho do rio Guadiana, chegando mesmo a ser,
durante um curto período do século XI, capital de um pequeno emirado islâmico independente, a Taifa de
Mértola. A visita ao Campo Arqueológico de Mértola permitirá aprofundar o conhecimento sobre a influência
das civilizações islâmica e romana nesta região raiana, focando em particular os aspetos relacionados com o
modo como a presença destes dois povos se veio a refletir em formas particulares de ocupação do território e
nas técnicas e materiais construtivos utilizados
Ao final do dia, é tempo para desfrutar das comodidades do alojamento hoteleiro em Mértola, descansando um
pouco antes do jantar.
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Dia 6 – Ourique e Santiago do Cacém
Logo pela manhã, partida de Mértola rumo a Ourique, numa viagem curta de cerca de 60km.
Daqui seguimos rumo a Santiago do Cacém onde, após almoço, teremos oportunidade de visitar o Centro da
Terra, um espaço de conhecimento ligado às técnicas de construção tradicional em terra, algumas das quais
teremos oportunidade de aprender e experimentar.
Ao final da tarde, é tempo para descansar em alojamento turístico localizado em Santiago de Cacém, onde
também iremos jantar.
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