Fortaleza de Juromenha - Alandroal

ROTA DAS FORTIFICAÇÕES

OS SEGREDOS DA DEFESA FRONTEIRIÇA - Programa de 7 dias
A não perder: Vista panorâmica para o montado no topo do castelo de Portel.
Dicas: Conheça a arte de fabrico dos Chocalhos, Património Cultural e Imaterial da UNESCO.

Dia 1 - 70 km
10h - Início de itinerário com visita ao Museu dos Chocalhos, em Alcáçovas, Viana do Alentejo. Visite o castelo
de Viana do Alentejo e descubra o trabalho de artesãos locais, numa oficina de fiação e tecelagem.
13h - Almoço regional. Em Portel, conheça uma queijaria local e explore o castelo. Visite o núcleo
museológico e a igreja de Vera Cruz de Marmelar.
18h - Ainda em Portel, explore o paço medieval de Vera Cruz de Marmelar, antigo local de um dos santuários
medievais mais importantes do país.
20h - Jantar e alojamento em Portel.
Dia 2 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Mourão, explore o castelo e descubra as antas da Torrejona, em
plena albufeira da barragem do Alqueva.
13h - Almoço local. Na Aldeia da Luz, Mourão, visite o Museu da Luz e conheça a história do agora submerso
castelo da Lousa. Percurso de barco na albufeira da barragem do Alqueva e birdwatching.
17h - Fim de tarde percorra o centro histórico e o castelo na vila medieval de Monsaraz.
20h - Jantar e alojamento em Monsaraz.

Dia 3 - 80 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Monsaraz, visite o cromeleque do Xarez. Explore os recantos
do enigmático castelo de Terena e do castelo do Alandroal.
13h - Almoço com iguarias locais. Conheça as lendas e histórias da fortaleza de Juromenha. Em Vila Viçosa,
visite o Museu do Mármore e as passagens secretas do castelo de Vila Viçosa.
18h - Ao fim da tarde, explore o centro histórico da terra que viu nascer a poetisa Florbela Espanca, uma das
primeiras feministas do país.
20h - Jantar e alojamento em Vila Viçosa.
Dia 4 - 50 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. No Redondo, explore as ruínas da muralha e torre de menagem do
castelo do Redondo. Conheça a arte de trabalhar o barro, com visita a uma olaria local, e descubra a anta da
Herdade da Corticeira.
13h - Almoço regional. Visite o castelo de Estremoz e admire a produção de Figurado em Barro de Estremoz,
Património Cultural e Imaterial da UNESCO. Ainda em Estremoz, visite o Palácio dos Marqueses de Praia e
Monforte.
18h - Experiencie uma prova de queijos e vinhos numa herdade local.
20h - Jantar e alojamento em Estremoz.
Dia 5 - 35 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. No alto da serra d’Ossa, conheça o castelo de Estremoz e reviva a
história da Rainha Santa Isabel, com visita à capela. Conheça as peças de artesanato local, de cortiça e loiças.
13h - Almoço local com prova de doçaria regional. Descubra os jardins da Quinta e Palácio dos Condes do
Vimieiro e visite o Centro Interpretativo do Mundo Rural, em Vimieiro, Arraiolos.
18h - Ainda em Vimieiro, fim de tarde com passeio numa herdade local com prova de azeites e visita a um
lagar ancestral.
20h - Jantar e alojamento em Vimieiro.
Dia 6 - 55 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Arraiolos, desfrute de percurso pedestre ao sítio arqueológico do
castelo do Mau Vizinho., seguido de uma aula de paddle ou windsurf, na albufeira da barragem do Divor.
13h - Almoço tradicional. Em Arraiolos, descubra a Mamoa de Entre Águas e conheça a famosa arte de bordar
com lã sobre tela de juta ou algodão, com visita ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos.
17h - Visite o famoso castelo de Arraiolos e a igreja do Salvador no interior das muralhas.
20h - Jantar e alojamento em Évora.
Dia 7 - 55 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Entre torres e muralhas, explore o sistema de defesa de Évora, uma
cidade-museu Património Mundial da UNESCO. Conheça a história da construção da Capela dos Ossos, na
igreja de São Francisco.
13h - Almoço regional com prova de doçaria local, como o pão de rala ou as queijadas de Évora. Pequeno
percurso pelo roteiro das termas romanas ou da época medieval.
17h - Fim de itinerário com visita ao templo romano e Praça do Giraldo, que honra os feitos do lendário
Geraldo Sem Pavor.

Castelo de Portel

