Convento de Nossa Senhora da Assunção - Arraiolos

ROTA DO BARROCO

A ARTE BARROCA PELO MONTADO ALENTEJANO - Programa de 7 dias
A não perder: Conheça o ciclo da cortiça e visite uma fábrica de transformação, em Évora.
Dicas: Em Viana do Alentejo, na vila de Alcáçovas, descubra a fabricação de Chocalhos, Património Cultural
e Imaterial da UNESCO.

Dia 1 - 100 km
10h - Início de itinerário no Redondo com visita ao convento de São Paulo da serra d’Ossa e visite o Museu
do Barro.
13h - Almoço tradicional. Conheça uma oficina de olaria de Redondo. Já em Mora explore o Fluviário.
17h - Fim de tarde de aventura com percurso no passadiço do Parque Ecológico do Gameiro ou canoagem
noturna no rio Raia, em Mora.
20h - Jantar e alojamento em Mora.
Dia 2 - 75 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Arraiolos, conheça os Tapetes de Arraiolos, o convento de Nª Sr.ª
da Assunção e explore a natureza com pesca desportiva ou canoagem na albufeira da barragem do Divor.
13h - Almoço regional com pratos como empada de galinha, açorda à alentejana ou sopa da panela. Em
Évora, visite a Sé e a igreja da Misericórdia e respetivo núcleo museológico.
17h - Percorra o centro histórico e descubra as torres e muralhas de defesa de Évora, cidade-museu
Património Cultural e Imaterial da UNESCO.
20h - Jantar e alojamento em Évora.

Dia 3 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Évora, visite o largo do convento do Bom Jesus de Valverde
e conheça o montado de sobro com visita a uma fábrica de transformação de cortiça da região.
13h - Almoço tradicional. Em Montemor-o-Novo, descubra o castelo e visite o núcleo de interpretação
ambiental do Sítio de Cabrela e Monfurado.
17h - Ao final de tarde, conheça a história da troca das princesas no palácio e capela Real das Passagens.
Prova de vinhos regionais numa herdade local, em Vendas Novas.
20h - Jantar e alojamento em Vendas Novas.
Dia 4 - 80 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Alcáçovas, Viana do Alentejo, conheça a doçaria regional e o
fabrico dos Chocalhos, Património Cultural e Imaterial, com visita à Fábrica de Chocalhos.
13h - Almoço com degustação de azeite e ervas aromáticas regionais. Em Portel, conheça o centro de
interpretação da natureza e do montado.
18h - Ainda em Portel, desfrute de um percurso noturno com observação de estrelas e constelações, na
albufeira da barragem do Alqueva.
20h - Jantar e alojamento em Portel.
Dia 5 - 65 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Alqueva, Portel, conheça os licores regionais com visita ao Museu
do Medronho e conheça as mantas regionais com visita a uma fábrica local de lanifícios.
13h - Almoço regional com prova de licores. Em Monsaraz, conheça a igreja da misericórdia de Monsaraz e
conheça a história do Fresco do Bom e Mau Juiz, no antigo Paço de Audiência.
17h - Ainda em Monsaraz, descubra o monumento megalítico cromeleque do Xerez.
20h - Jantar e alojamento em Mourão.
Dia 6 - 85 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Mourão, explore a singular aldeia da Luz e o Museu da Luz.
13h - Almoço de gastronomia local. No Alandroal, aventure-se com percurso pedestre pelos caminhos do
contrabando.
16h - Em Vila Viçosa, conheça o paço Ducal e o Museu de Arte Sacra, na antiga igreja e convento de Santa
Cruz.
20h - Jantar e alojamento em Vila Viçosa.
Dia 7 - 60 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Borba, conheça o convento de Nossa Senhora da Consolação do
Bosque e a Fonte das Bicas, considerada o ex libris da cidade. Segundo os locais, cada bica é destinada a um
estado civil – solteiros, casados e viúvos –, e quem delas beber sempre regressará a Borba.
13h - Almoço tradicional. Em Estremoz, visite uma pedreira de mármore local, pela Rota Tons de Mármore,
e descubra o castelo e a capela da Rainha Santa Isabel.
17h - Ainda em Estremoz, termine o itinerário no centro histórico e assista à produção de Figurado de Barro
de Estremoz, Património Cultural e Imaterial da UNESCO.

Convento de São Paulo - Redondo

