DIAS ABERTOS
R OTA D O F R E S C O

1 A 3 DE JULHO DE 2022

MOURA: ENTRE A RAIA
E O GUADIANA

A Sul, sempre a Sul...
Procuramos a continuidade entre castelos de herança árabe, oficina de Cante,
frescos cristãos, práticas rurais milenares, uma inesperada indústria ainda no
activo, o desconhecido bosque alentejano e a tão necessária água.
Ajudados pelos petiscos na taberna, o picnic junto à Ribeira de Ardila, o almoço
de caça ao ar livre e ainda... um Baile – sim, um Baile....
ESPERAMOS POR TODOS.

COMPADRES
A CULTURA DO ALENTEJO

DIAS
A B E R TOS
ROTA DO
FRESCO

VISITAS GUIADAS POR:

Arqueólogos Miguel Rego e Vanessa Gaspar, Historiador Bento
Caldeira, Biólogo Pedro Rocha e Historiadora da Arte Catarina
Valença Gonçalves

1 D E J U L H O , 19 H 0 0
Ponto de Encontro em taberna típica de Moura para reposição das energias da semana, do
dia ou da viagem com petiscos e vinho alentejanos e uma participativa Oficina de
Cante Alentejano...
Reconfortados e com a noite já caída, apetrechados de lanternas individuais, subimos
ao Castelo para percebê-lo e, a partir dele, observar a paisagem alentejana em todo o
seu redor.
A noite continua, livremente, para todos aqueles que assim o queiram...

2 D E J U L H O , 09H00
Começamos, ainda pela fresca, por um percurso a pé do Castelo, pelos olivais
centenários e até à unidade de Pisões das Águas Castello, com uma visita única a
esta água mineral gaseificada alentejana.
Seguimos pelos “frescos” recentemente recuperados da Igreja do Espírito Santo,
bem no coração de Moura.
E dirigimo-nos para o almoço: junto à Ribeira de Ardila, em forma de picnic de
Caldeirada de Peixe.
Toda a atenção de seguida para a... Sesta.
E, já despertos, sempre pela sombra, descobrimos as práticas rurais guardadas no
Núcleo Museológico do Rio em Santo Amador, com passagem final, se houver
vontade e vagar, nos frescos da Igreja do Carmo. E por fim....
Duche e petisco por conta de cada um porque, pelas 22H00, é hora do Baile “Vamos

bailar aos Leões” no Centro Recreativo Amadores de Música “Os Leões”!!!!
Hora de fim à descrição!

3 D E J U L H O , 08H00
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.
No final da manhã, o Grupo Musical “Os Restauradores” recebe-nos para um almoço de caça,
animado por conversas sobre a Guerra da Restauração.
E abalamos de regresso aos nossos poisos pelo início da tarde...

CONDIÇÕES:

Programa 3 dias: 90,00 euros por pessoa (gratuito para crianças até aos 14 anos)
Inclui: acompanhamento pelos especialistas mencionados; todas as entradas nos locais a visitar
(Castelo de Moura, Igreja do Espírito Santo, Igreja do Carmo, Herdade da Contenda, Núcleo
Museológico do Rio, Águas Castello); petisco de sexta (2 copos de vinho, 1 tábua de queijos e enchidos,
azeite e azeitonas); almoços de sábado e domingo (Caldeirada de Peixe e Caça); entrada no Baile;
seguro de acidentes pessoais; IVA à taxa legal em vigor.
O transporte entre os diferentes locais da visita é da responsabilidade de cada participante.

INSCRIÇÕES:
Faça a sua inscrição para o email compadres@spira.pt até ao dia 20 de Junho. Inscrições limitadas a um
número máximo de participantes e aceites por ordem de chegada.
Sugerimos que reserve o seu lugar quanto antes, assim como alojamento em Moura ou nos arredores
(Pedrógão, Pias, Barrancos, Alqueva).

CONTACTOS

www.rotascompadres.pt
compadres@spira.pt
+351 284 475 205 | +351 911 158 698

A totalidade da receita da Rota do Fresco Dias Abertos reverte a favor da Associação Mundo Património que se dedica a
projectos de desenvolvimento local de base patrimonial. Saiba mais em www.associacaomundopatrimonio.com
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