
COMPADRES
A CULTURA DO ALENTEJO

DIAS ABERTOS
ROTA DO FRESCO

25 ANOS10 E 11 DE JUNHO DE 2023

SÁBADO E DOMINGO

Programação inscrita na celebração dos 25 anos da Rota do Fresco. 
Saiba mais em rotascompadres.pt

POR TERRAS DE MOURA
Natureza selvagem, Património por descobrir, 

Gastronomia da terra



Preparados para 2 dias no autêntico Alentejo Interior?
Entre castelos de herança árabe e igrejas cristãs decoradas 

com pinturas a fresco, partimos à descoberta 
das práticas rurais milenares, de uma inesperada indústria ainda no 

activo, de um desconhecido bosque e herdade alentejana, 
e do bem mais precioso: a água. 

Confortados com verdadeiros petiscos tradicionais, e embalados pelas 
melodias locais, assim somos recebidos pelas gentes do Sul...

Programação inscrita na celebração dos 25 anos da Rota do Fresco. 
Saiba mais em rotascompadres.pt

DIAS ABERTOS 25 ANOS ROTA DO FRESCO
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S Á B A D O ,  1 0  D E  J U N H O

(Ponto de encontro às 09H30 no Castelo, 
junto ao Posto de Turismo) 
Do Castello até Pisões
Pela fresca, na companhia da Arqueóloga Vanessa 
Gaspar, partimos do Castelo altaneiro para um 
percurso pedestre entre olivais centenários e até à 
unidade de Pisões das Águas Castello, com uma visita 
ao Museu desta água mineral gaseificada 
desconhecidamente alentejana.

Almoço com Ardila à vista
A Ribeira de Ardila é o pano de fundo para uma 
deliciosa Caldeirada de Peixe, em jeito de pic nic, sem 
pressas, à sombra, banhos para quem quiser ou tempo 
para uma retemperadora sesta… (trazer roupa fresca, 
fato-de-banho e chapéu!)

Modos de Vida
Pela tarde, recebidos pela D. Mariete Ferreira, 
descobrirmos os costumes rurais da região, guardados 
no Núcleo Museológico do Rio em Santo Amador: 
pesca, barcos, moinhos e azenhas definiam os modos 
de vida e a paisagem de outrora.

Moura: repositório 
de pintura a fresco
A Historiadora da Arte Catarina Valença Gonçalves 
guia-nos pela recentemente recuperada Igreja do 
Espírito Santo, bem no coração de Moura e ainda 
abrirmos as portas da Igreja do Carmo: entre uma e 
outra, ficamos a perceber o singular fenómeno artístico 
da pintura a fresco alentejana.

(22H30 Ponto de encontro na Praça)
Visita nocturna ao Castelo, 
de lanterna em riste
Depois de jantar, com a noite já cerrada, 
encontramo-nos novamente com a Arqueóloga 
Vanessa Gaspar para uma subida ao Castelo, munidos 
de lanternas e, não esquecer, repelente!: uma visita 
nocturna exclusiva, da torre de menagem ao depósito 
arqueológico, e com todo o céu estrelado por 
companhia.
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D O M I N G O ,  1 1  D E  J U N H O

(08H30 Ponto de encontro na recepção 
da Herdade da Contenda)
No Bosque, um Convento esquecido
Vale a pena o esforço de deixar o descanso para outro 
dia para entrar no bosque quase encantado da 
Herdade da Contenda, com uma paragem no 
abandonado Convento da Tomina. 

Almoço com melodia
Descansamos e quase nos despedimos, bem no final 
da manhã, na companhia do Grupo Musical 
Os Restauradores que nos recebem para um almoço 
de caça, animado por conversas sobre a Guerra da 
Restauração - tão determinante neste território raiano.

E até qualquer um outro dia de descoberta 
de património, modos de vida, expressões 
artísticas, gastronomia regional, música 
tradicional, paisagens sem fim e a extrema 
amabilidade das gentes do Alentejo!

Programação inscrita na celebração dos 25 anos da Rota do Fresco. 
Saiba mais em rotascompadres.pt

Créditos fotográficos: Câmara Municipal de Moura



Um projecto: Parceiros 2023: Media Partner:

C O N D I Ç Õ E S :

C O N T A C T O S  E  M O R A D A :

Preço:
Inscrições até 30 de Abril: 75,00Eur
Inscrições até 30 de Maio: 90,00Eur
Programa gratuito para crianças até aos 12 anos.

Inscrições:
Faça a sua inscrição através do email compadres@spira.pt até ao dia 30 de Maio.
As inscrições são limitadas e aceites por ordem de chegada.

O Programa inclui: 
Acompanhamento e visitas-guiadas pelos técnicos especialistas; Entradas nos locais a visitar; Almoços 
de Sábado e de Domingo; Seguro de acidentes pessoais; IVA à taxa legal em vigor.

O Alojamento e o Transporte não estão incluídos, ficando à responsabilidade de cada Participante.

compadres@spira.pt
+351 284 475 205 (Chamada para a rede fixa nacional)

+351 911 158 698 (Chamada para a rede móvel nacional)

www.rotascompadres.pt
@compadrespt
@compadres.alentejo

Morada
Rua 5 de Outubro, 40-44
7920-368 Vila Nova de Baronia (Alvito) Portugal

A totalidade das receitas da Rota do Fresco Dias Abertos revertem a favor da Associação Mundo Património que se dedica a 

projectos de desenvolvimento local de base patrimonial. Saiba mais em www.associacaomundopatrimonio.com


